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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Instituto Hidrográfico

Anúncio
(alteração)

Concurso público internacional n.º 1/2001 � Guinchos
oceanográficos e guincho para CORER com cabo mecâ-
nico, de acordo com o artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

Informa-se todos os interessados que os prazos de entrega e de
abertura de propostas (n.os 12 e 13 do anúncio publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 80, de 4 de Abril de 2001, e no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias de 30 de Março de 2001) fo-
ram prorrogados conforme a seguir se indica:

12 � a) [�]
b) Hora e data limites para entrega das propostas � até às

17 horas do dia 29 de Maio de 2001, no Serviço Administra-
tivo do Instituto Hidrográfico.

c) [�]
13 � A abertura das propostas realizar-se-á às 10 horas do

dia 30 de Maio de 2001, em sessão pública a que poderão assis-
tir todos os interessados, podendo intervir os concorrentes ou
seus representantes devidamente credenciados.

O Director-Geral, José Torres Sobral, vice-almirante EH.
4-2-16 073

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral da Administração da Justiça

Anúncio

Concurso público para aquisição de serviços
de limpeza

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral da Administração da
Justiça, Avenida de 5 de Outubro, 125, 7.º piso, 1069-044 Lisboa
Codex (telefone: 217906200; fax: 217906289).

2 � Objecto do concurso � aquisição de serviços de limpeza para
os Juízos Cíveis, Secção de Serviço Externo e Família e Menores do
Tribunal Judicial da Comarca de Sintra.

3 � Categorias dos serviços [Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232, do Conselho, de 16 de Ju-

nho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L,
de 22 de Junho de 1998] � categoria 74.70.1, subcategorias
74.70.13 e 74.60.12.

4 � Contrato � a entidade adjudicante celebrará contrato com o
adjudicatário para vigorar entre a data da assinatura do contrato e
31 de Dezembro de 2001, sendo renovável por períodos anuais se
não for denunciado por qualquer uma das partes, por carta registada
e com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 60 dias.

5 � Local de prestação dos serviços � instalações dos Juízos
Cíveis, Secção de Serviço Externo e Família e Menores do Tribunal
Judicial da Comarca de Sintra, sitas no Complexo Business Park,
pavilhão 3, Sintra.

6 � Propostas variantes � não são admitidas propostas varian-
tes nem alterações às cláusulas do caderno de encargos, sendo que,
quanto às cláusulas técnicas que contêm os requisitos mínimos exi-
gidos, se admite alterações no sentido do seu enriquecimento.

7 � Qualificação dos candidatos � deverão os candidatos apre-
sentar os documentos pedidos no programa de concurso e caderno
de encargos.

8 � Apresentação das propostas:

a) As propostas serão dirigidas ao director-geral da Adminis-
tração da Justiça, Avenida de 5 de Outubro, 125, 7.º piso,
1069-044 Lisboa, estando o programa de concurso e ca-
derno de encargos disponíveis, para consulta, na morada
acima indicada, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos dos
dias úteis, desde a data de publicação deste anúncio e até ao
dia da realização do acto público, podendo no mesmo pra-
zo ser entregue, gratuitamente, cópia aos interessados;

b) As propostas e os documentos que as acompanham deve-
rão ser redigidos em língua portuguesa.

9 � Esclarecimentos � quaisquer esclarecimentos serão presta-
dos por escrito desde que solicitados, igualmente por escrito, durante
o primeiro terço do prazo para entrega das propostas.

10 � Recepção das propostas � serão recebidas apenas as pro-
postas entradas até às 17 horas e 30 minutos do dia 18 de Junho de
2001.

11 � Abertura das propostas � a sessão pública de abertura das
propostas terá lugar pelas 10 horas e 30 minutos do dia útil ime-
diato à data limite para apresentação das propostas, nos serviços da
entidade adjudicante, na morada indicada, apenas podendo nela in-
tervir os representantes dos concorrentes devidamente credenciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta que for economicamente mais vantajosa, sendo os factores de
apreciação e sua valoração os seguintes:

1.º Programa de trabalhos;
2.º Número de trabalhadores e carga horária semanal;
3.º Preço mensal da limpeza de manutenção;
4.º Quantidade e preço dos consumíveis.

13 � Validade das propostas � os concorrentes são obrigados a
manter a sua proposta até 31 de Dezembro de 2001.

14 � Caução � o adjudicatário prestará caução correspondente
a 5 % do valor total do contrato, com exclusão do IVA, a qual po-
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derá revestir qualquer das formas previstas no artigo 70.º, devendo a
sua validade ser a mesma da duração do contrato.

15 � Publicitação � o anúncio foi enviado para publicação no
Diário da República em 9 de Maio de 2001 e recebido na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 9 de Maio de 2001.

7 de Maio de 2001. � Pelo Director-Geral, Domingos António
Simões Baptista, subdirector-geral. 4-2-16 076

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura do Algarve

Anúncio

Concurso público n.º 1/DRAALG/2001, para aquisição de
serviços de recolha e transporte de animais para abate
sanitário.

1 � O concurso é realizado pela Direcção Regional de Agricultu-
ra do Algarve, com sede no Patacão, Apartado 282, 8001-904 Faro
(telefone: 289870700; fax: 289816003).

2 � O presente concurso tem por objecto a aquisição de serviços
de recolha e transporte de animais sujeitos a abate sanitário, das
espécies caprina e ovina, das explorações dos proprietários para o
Matadouro Regional do Algarve (MAGARB) � Classificação Esta-
tística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regula-
mento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, �
divisão 01, classe 01.42, subcategoria 01.42.10.

3 � O local da prestação dos serviços abrange a totalidade da área
de intervenção da DRAALG.

4 � O contrato a celebrar na sequência do presente concurso
público terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado por
igual período.

5 � Não é permitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos, não sendo admiti-
das propostas condicionadas ou com variantes.

6 � a) É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida
quando lhe for adjudicado o contrato e aquela forma seja necessária
à boa execução do mesmo.

b) Cada uma das entidades que compõe o agrupamento deve apre-
sentar os documentos que são exigidos para acompanhar as propostas.

7 � a) O processo de concurso pode ser consultado ou adquirido
na Direcção Regional de Agricultura do Algarve, Divisão de Gestão
Financeira e Controlo Orçamental (sala 118), Patacão, 8001-
-904 Faro, durante as horas normais de expediente, das 9 às 16 ho-
ras, até ao último dia do prazo para apresentação de propostas.

b) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de 5000$,
isento de IVA, a liquidar em cheque ou dinheiro no acto da sua aqui-
sição, podendo ser adquiridos directamente no endereço indicado na
alínea anterior ou solicitado pelo fax 289816748, à cobrança, com
portes a pagar pelo destinatário.

8 � a) As propostas serão entregues ou remetidas para a Direc-
ção Regional de Agricultura do Algarve, Apartado 282, Patacão,
8001-904 Faro.

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 16 ho-
ras do dia 11 de Junho de 2001.

c) As propostas e candidaturas, bem como os documentos que as
acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa ou, não o
sendo, ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos
os efeitos, sobre os respectivos originais, de acordo com o artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � Data, hora e local do acto público � o acto público do con-
curso terá lugar às 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para apresentação das propostas, na DRAALG. Podem assistir ao
acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados para
o efeito.

10 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta economicamente mais vantajosa e o critério de adjudica-
ção é:

Preço por quilómetro � 80 %;
Capacidade de carga � 20 %.

11 � As propostas apresentadas terão a validade de 60 dias a
contar da data do acto público de abertura das propostas, nos ter-
mos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

12 � Caução � para garantir o exacto e pontual cumprimento
das suas obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor
de 100 000$, que poderá ser efectuada por depósito em dinheiro,
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou
seguro-caução.

13 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
14 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 8 de Maio de 2001.
15 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 9 de
Maio de 2001.

8 de Maio de 2001. � Pelo Director Regional, Joaquim Caste-
lão Rodrigues, subdirector regional. 10-2-123 311

Direcção Regional de Agricultura
de Entre Douro e Minho

Anúncio

Concurso público n.º 1/DRAEDM/01, para aquisição
de peças para veículos automóveis

1 � Entidade adjudicante � Direcção Regional de Agricultura de
Entre Douro e Minho, sita na Rua do Dr. Francisco Duarte, 365,
1.º, Apartado 3073, 4711-906 Braga (telefone: 253613294; tele-
fax: 253613293).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 34.30.2; descrição � outros componentes e aces-
sórios n. e. para veículos automóveis;

b) O contrato a celebrar visa a aquisição de peças originais
para veículos automóveis da marca Renault;

c) A quantidade de peças a adquirir poderá atingir o valor
máximo de 25 000 000$.

3 � Local de fornecimento � Quinta de São José, em São Pedro
de Merelim, Braga.

4 � Duração do contrato � até 31 de Dezembro de 2001 ou até
fornecimentos no valor de 25 000 000$, caso esta situação se veri-
fique antes daquela data.

5 � Propostas de preço � são permitidas propostas de preço
parciais, desde que cada uma delas corresponda a um dos códigos de
comercialização previstas na listagem da Renault Portuguesa.

6 � Candidatos � a este concurso podem concorrer empresas
devidamente autorizadas para o exercício da actividade em causa,
nos termos da legislação em vigor, individualmente ou em associa-
ção, tendo em vista a celebração do contrato, nas condições reque-
ridas pelo caderno de encargos.

7 � Forma jurídica de agrupamento de concorrentes � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato.

8 � Documentos do processo do concurso:

a) Pedido de documentação � os documentos do processo de
concurso podem ser adquiridos ou examinados no endereço
indicado no n.º 1, Secção de Aprovisionamentos, todos os
dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas);

b) Data limite para consulta e obtenção de documentação �
até ao dia 11 de Junho de 2001;

c) Custo e forma de pagamento para a obtenção da documen-
tação � o custo do processo do concurso é de 1000$ (isento
de IVA), sendo o valor por cópia de 50$, a liquidar em
numerário ou cheque no acto da sua aquisição.

9 � Linguagem das propostas � os concorrentes deverão apre-
sentar a proposta, incluindo parte documental, escrita em português
ou, não o sendo, os documentos devem ser acompanhados de tradu-
ção devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente de-
clara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respecti-
vos originais.

10 � Local de recepção das propostas � no endereço indicado
no n.º 1, Secção de Aprovisionamento.

11 � Data Limite de recepção das propostas � até às 17 horas
do dia 21 de Junho de 2001.

12 � Data, hora e local de abertura � o acto público do con-
curso terá lugar às 15 horas do dia 22 de Junho de 2001, na sala de
reuniões da entidade referida no n.º 1, podendo assistir ao acto to-
dos os interessados, mas apenas intervir os concorrentes ou seus
representantes devidamente credenciados.
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13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta, e por or-
dem decrescente, os seguintes factores:

a) Desconto, por código de comercialização;
b) Prazo de entrega, após a encomenda;
c) Valor das peças à consignação, por código de comerciali-

zação.

14 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � até 60 dias da data do acto público de abertura
das propostas.

15 � Caução � ao adjudicatário será exigida prestação de cau-
ção, por uma das formas legais permitidas, que será de 5 % sobre o
valor da adjudicação.

16 � Pagamento � será efectuado até 30 dias contados a partir
da data da apresentação das facturas.

17 � Não foi enviado para publicação qualquer anúncio de infor-
mação prévia de abertura do concurso.

18 � 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.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Maio de 2001.

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

7 de Maio de 2001. � O Director Regional, António Fernando
de Campos Cêa. 06-2-053 260

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Centro

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
construção do sistema de aquecimento central e cen-
tral térmica da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Vila
Nova de Poiares.

1 � O concurso público é promovido pela Direcção Regional de
Educação do Centro, Direcção de Serviços e Recursos Materiais, Rua
do General Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra (tele-
fone: 239798800; fax: 239405276).

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

3 � a) Local de execução � EB de Vila Nova de Poiares (sede
do concelho).

b) Designação da empreitada � empreitada de construção do sis-
tema de aquecimento central e central térmica da Escola Básica dos
2.º e 3.º ciclos de Vila Nova de Poiares.

c) O preço base do concurso é de 37 800 000$, IVA excluído.
d) Natureza, extensão e características gerais da obra:

Instalações mecânicas;
Instalações eléctricas;
Construção civil da central térmica;
Rede de gás;
Fornecimento de equipamentos.

e) Construção de sistema de aquecimento central e central térmi-
ca da escola supracitada, respeitando a memória descritiva, condi-
ções técnicas especiais e demais indicações do caderno de encargos.

4 � Prazo de execução � a empreitada terá de estar globalmen-
te concluída 150 dias após a consignação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Direcção de Serviços de Recursos Materi-
ais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua do General
Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra, podendo ser soli-
citadas cópias dessas peças, a partir da data da publicação deste anún-
cio no Diário da República, até à primeira metade do prazo fixado
para a apresentação das propostas no seguinte local: Polygonum �
Centro de Cópias, Edifício Avenida, loja 208, Avenida de Sá da
Bandeira, 3000-351 Coimbra (telefone e fax: 239834874).

b) O preço das diferentes peças é o seguinte (sem IVA):

Fotocópia A4 � 7$50;
Fotocópia A3 � 8$50;
Cópia em ozalide � 320$/m2;
Cópia em reprolar � 1100$/m2.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do
30.º dia a contar do 1.º dia útil seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues na Direcção de Serviços de
Recursos Materiais da Direcção Regional de Educação do Centro,
Rua do General Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-

tantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil seguinte

ao da entrega das propostas, pelas 10 horas, no local indicado, en-
tregues na Direcção de Serviços de Recursos Materiais da Direcção
Regional de Educação do Centro, Rua do General Humberto Delga-
do, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra.

8 � O adjudicatário garantirá por caução no valor de 5 % do va-
lor total da adjudicação o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada é por regime de série de preços. Os pagamen-
tos serão efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas, ou grupos de
empresas, que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato, e desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da ac-
tividade de empreiteiro de obras públicas.

11.1 � Só serão admitidos os titulares de certificados de classifi-
cação de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, que contenham as seguintes
autorizações, sem prejuízo do estipulado no n.º 11.3:

a) Das 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria
e das classes correspondentes ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhe respeitam, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada
em documento anexo àquela, caso o concorrente não re-
corra à faculdade conferida na alínea b);

b) Caso o concorrente não disponha das autorizações 7.ª, 10.ª
e 11.ª exigidas na alínea a) indicará, em documento anexo
à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autoriza-
ções, aos quais ficará vinculado por contrato para a execu-
ção dos trabalhos que lhes respeitem;

c) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexa-
das à proposta as declarações de compromisso subscritas
pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das
quais conste o nome destes, o seu endereço, a titularidade
do documento de classificação contendo as autorizações
exigidas no concurso e, bem assim, o valor total dos traba-
lhos a que respeitem e prova de tal titularidade, efectuada
nos termos do n.º 11.2.

11.2 � A titularidade do documento de classificação, contendo
as autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento da alínea a) do
n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Poderão igualmente concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiros de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de
Estado membro da União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo so-
bre o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, e se os
mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo so-
bre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comér-
cio, nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o mesmo
o permitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
13 � Analisada a capacidade económica e técnica dos concorren-

tes, tendo em conta os elementos de referência solicitados no pro-
grama de concurso, bem como nos elementos referidos no n.º 2 do
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as propostas dos
concorrentes considerados aptos serão graduadas para efeito de adju-
dicação, tendo por referência o critério de proposta economicamen-
te mais vantajosa, através da ponderação dos seguintes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
P = preço;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 118 � 22 de Maio de 200110 910

C = currículo de obras similares;
Cp = classificação da proposta,

e segundo a expressão:

Cp = 0,5 Vt + 0,4 P + 0,1 C

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao
projecto, ou parte dele, nem de propostas que contemplem altera-
ção do prazo e programa de execução da obra.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Maio de 2001.

O Director de Serviços, Mário José da Cruz Gonçalves.
5-2-23 240

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Geral de Santo António

Anúncio

Concurso público n.º 44/2001, nos termos do artigo 87.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

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

2 � Objecto do concurso público � próteses da anca, cimenta-
das e não cimentadas.

a) Descrição e categoria dos bens � categoria 33.10.1, subcate-
goria 33.10.17, de acordo com a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (Regulamento da CEE n.º 3696/3, alterado pelo
n.º 1232/98, de 17 Junho).

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

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

encargos.
9 � Os concorrentes devem apresentar os documentos indicados

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

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

ser solicitados aos Serviços de Aprovisionamento da entidade refe-
rida no n.º 1.

b) Os documentos referidos na alínea a) devem ser pedidos até
15 de Junho de 2001.

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

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 16 ho-
ras do dia 25 de Junho de 2001.

c) As propostas devem ser redigidas na língua portuguesa e acom-
panhadas dos documentos referidos.

13 � Abertura das propostas � o acto de abertura das propostas
terá lugar às 10 horas de 26 de Junho de 2001 e a ele podem assistir
as pessoas referidas no artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 197/99.

14 � Critérios de adjudicação � os indicados no ponto 6 do pro-
grama.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter a sua proposta pelo prazo de 60 dias contados a
partir do dia do acto de abertura das propostas. Este prazo conside-
ra-se prorrogado por mais 60 dias se nada for requerido em contrá-
rio pelos concorrentes.

16 � Prestação da caução � nos termos do artigo 5.º do caderno
de encargos.

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

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Maio de 2001.

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

A Administradora-Delegada, Élia da Costa Gomes. 06-2-053 249

Hospital de Pulido Valente

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 13.S2.2001, para fornecimento
de material para CPRE

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Pulido Valente, Alame-
da das Linhas de Torres, 117, 1799 Lisboa Codex (telefone:
217548000; fax: 217548518; e-mail: saprovis@hpv.min-saude.pt).

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

b) Categoria do bem, de acordo com 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 � divisão 33 do grupo 33.1, categoria 33.10.1.

3 � a) Local de entrega � armazém de consumo clínico.
b) Natureza da prestação � fornecimento de material para CPRE.
4 � Prazo da entrega � conforme necessidades do Hospital du-

rante o ano de 2001.
5 � a) Designação e endereço do local onde pode ser obtida a

documentação � os processos de concurso poderão ser requeridos
mediante o pagamento de 5000$ (acrescidos de 17 % de IVA) cada,
no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido Valente, no
endereço indicado no n.º 1, durante as horas normais de expediente
(das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas).

b) Data limite para obtenção da documentação � até ao termo
do prazo para a entrega das propostas referido na alínea a) do
n.º 6 deste anúncio.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � até às 17 horas
do dia 11 de Junho de 2001, ou remetidos por correio, registados e
com aviso de recepção.

b) Língua em que devem ser redigidas as propostas � portuguesa
ou acompanhadas de tradução legalizada.

7 � Local de recepção das propostas � as propostas serão en-
tregues no local indicado na alínea a) do n.º 5.

8 � a) Data, hora e local de abertura de propostas � dia 12 de
Junho de 2001, às 10 horas, no Serviço de Aprovisionamento do
Hospital de Pulido Valente.

b) Natureza da sessão de abertura pública � podem assistir ao acto
público de abertura de propostas todos os interessados desde que
devidamente credenciados.

9 � Cauções ou outras garantias � o concorrente ou concorren-
tes a quem for adjudicado o presente concurso deverá prestar cau-
ção correspondente a 5 % do valor total da adjudicação.

10 � Forma jurídica que deverá revestir o agrupamento de con-
tratantes quando legalmente admitido � podem concorrer empresas
ou grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem
juridicamente numa única entidade, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Modalidades de pagamento � são as previstas no ponto
6 do programa do concurso.

12 � Os concorrentes deverão apresentar documentação que
permita apreciar a sua capacidade de resposta às exigências do pro-
grama e caderno de encargos deste concurso, assim como no que
respeita às condições mínimas de carácter económico, financeiro e
técnico.

13 � Não é admitida a apresentação de propostas com altera-
ções de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas
com variantes.

14 � Prazo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta � 60 dias a contar da data da sessão de abertura das
propostas referidas no n.º 8 deste anúncio.

15 � Critérios que serão utilizados na adjudicação � a adjudica-
ção será feita às propostas mais vantajosas, sendo ponderados nesta
apreciação os seguintes factores:

a) Qualidade técnica � 60 %;
b) Preço � 30 %;
c) Prazo de entrega � 10 %.

16 � Independentemente do disposto no artigo 57.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, o Hospital de Pulido Valente reserva-se o direito de
não adjudicar, no todo ou em parte, o presente concurso.

17 � Outras informações � os esclarecimentos e informações
complementares de que os concorrentes careçam devem ser solici-
tados ao júri do concurso no primeiro terço do prazo referido na
alínea a) do n.º 6 deste anúncio.
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18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série � 10 de Maio de 2001.

8 de Maio de 2001. � A Administradora Hospitalar, Cláudia
Medeiros Borges. 01-2-17 675

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Água

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001, para aquisição de um servi-
ço que tem por objecto a elaboração de uma proposta
de plano de ordenamento da bacia hidrográfica da la-
goa das Sete Cidades, na ilha de São Miguel, Açores.

1 � Agrupamento de entidades públicas contratantes � a Região
Autónoma dos Açores, através da Direcção Regional do Ordena-
mento do Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH), Secreta-
ria Regional do Ambiente, sita à Avenida de Antero de Quental, 9-C,
2.º piso, 9500-160 Ponta Delgada (telefones: 296628856 ou
296285571; telefax: 296286500), designada representante do agru-
pamento, e o Instituto da Água (INAG), com sede na Avenida do
Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa (telefone: 218430000;
telefax: 218430469).

2 � Objecto do concurso público � aquisição de um serviço de
elaboração de uma proposta de plano de ordenamento da bacia hi-
drográfica da lagoa das Sete Cidades, integrada no concelho de Pon-
ta Delgada, ilha de São Miguel, Açores, Portugal. Categorias
74.20.1 � serviços de preparação de planos e desenhos técnicos
(subcategoria 74.20.10) e 74.20.3 � serviços de engenharia e téc-
nicas afins (subcategoria 74.20.31), nos termos do Regulamento CEE
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regula-
mento CE n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho.

3 � O local da prestação de serviços é na ilha de São Miguel,
Região Autónoma dos Açores, Portugal.

4 � De acordo com a Resolução do Governo Regional dos Aço-
res n.º 154/2000, de 12 de Outubro, o prazo para elaboração do plano
de ordenamento da bacia hidrográfica da lagoa das Sete Cidades é de
12 meses a contar da data da concessão do visto pela Secção Regio-
nal dos Açores do Tribunal de Contas, se o valor global do contrato
determinar a fiscalização prévia nos termos da lei, ou, em caso
contrário, a contar da data de assinatura do contrato.

5 � A prestação do serviço não está reservada a qualquer profis-
são específica ou a qualquer tipo de entidade especial, podendo pois
concorrer empresas, pessoas colectivas não empresariais ou pessoas
singulares.

6 � Nos termos definidos no programa de concurso, os concor-
rentes devem indicar o nome e as habilitações académicas e profis-
sionais dos elementos que compõem a equipa técnica.

7 � Só são admitidas propostas relativas à totalidade do serviço
descrito no caderno de encargos.

8 � Não é permitida a apresentação de propostas com alterações
de cláusulas do caderno de encargos e a apresentação de propostas
com variantes.

9 � As propostas devem ser acompanhadas com os documentos
referidos no programa do concurso, incidindo a apreciação das con-
dições mínimas de capacidade técnica e de capacidade financeira sobre
os seguintes elementos:

a) No que se refere à capacidade técnica � anterior partici-
pação, pelo menos uma vez, e nos últimos três anos, na
elaboração de propostas de planos especiais de ordena-
mento do território que tenham merecido aprovação pela
entidade competente e experiência anterior na elabora-
ção de estudos relativos à qualidade da água ou à qualidade
ambiental;

b) No que se refere à capacidade financeira � capital social,
situação líquida, rácios de liquidez e de solvibilidade, volu-
me de negócios e prova da subscrição de um seguro de ris-
cos profissionais.

10 � É admissível a apresentação de propostas por agrupamen-
tos de concorrentes, devendo o adjudicatário revestir a forma de
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, depois
de lhe ser notificada a adjudicação mas antes da celebração do con-
trato.

11 � Os interessados poderão consultar o programa do concurso
e o caderno de encargos durante as horas de expediente (das 9 horas

às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos),
na Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos
Hídricos (DROTRH), no endereço indicado no n.º 1; cópias desses
documentos podem também ser pedidas à DROTRH, até à data li-
mite para a apresentação das propostas, contra o pagamento de
50 000$, acrescidos do IVA à taxa legal de 12 % (6000$), o que
perfaz o valor total de 56 000$, em numerário ou mediante cheque
emitido à ordem do tesoureiro dos serviços afectos ao Secretário
Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento.

12.1 � As propostas, juntamente com os documentos que as
acompanham e os que as instruem, deverão ser dirigidas à DROTRH
(Avenida de Antero de Quental, 9-C, 2.º piso, 9500-160 Ponta
Delgada), devendo ser entregues em mão ou remetidas, sob registo,
pelo correio.

12.2 � Hora e data limite para apresentação das propostas �
17 horas e 30 minutos do dia 5 de Julho de 2001.

12.3 � As propostas e todos os documentos que as acompanham
e que as instruem devem ser redigidos em português ou com tradu-
ção devidamente legalizada.

13 � O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediatamente seguinte à data limite para a apresentação das
propostas, nos serviços da DROTRH, podendo a ele assistir qual-
quer interessado, mas apenas podendo intervir os concorrentes e
representantes seus devidamente credenciados.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores e ponderações, de acordo com o estabelecido no pro-
grama do concurso:

a) Qualidade técnica da proposta de serviço � 70 %;
b) Preço � 30 %.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante 90 dias a contar da data do começo da sessão do acto público.

16 � O adjudicatário prestará uma caução no valor de 5 % do
preço total da sua proposta, com exclusão do IVA, mediante de-
pósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, confor-
me escolha sua.

17 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias a que se refere o n.º 1 do
artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

18 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-
bre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro.

19 � Data do envio do presente anúncio para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias �
8 de Maio de 2001.

20 � Data da recepção do presente anúncio na Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias � 9 de Maio de 2001.

Pelo Presidente do Instituto da Água, Orlando Borges, vice-pre-
sidente. 10-2-123 313

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional do Ambiente

Direcção Regional do Ordenamento do Território
e dos Recursos Hídricos

Anúncio

Concurso público n.º 3/2001, para aquisição
de um arejador de hipolimnion para a lagoa das Furnas

1 � A entidade pública contratante é a Secretaria Regional do
Ambiente, Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos
Recursos Hídricos (DROTRH), sita à Avenida de Antero de Quental,
9-C, 2.º piso, 9500-160, Ponta Delgada (telefones: 296628856 ou
296285571; telefax: 296286500).

2 � O concurso público destina-se à aquisição de um arejador de
hipolimnion para a lagoa das Furnas, integrada no concelho de
Povoação, ilha de São Miguel, Açores.

3 � O local de entrega do bem a fornecer é na ilha de São Miguel.
4 � A data de fornecimento do bem é aquela que constar da pro-

posta do adjudicatário.
5 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos e apresentação de propostas com
variantes.
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6 � Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente
devem ser apresentados os seguintes documentos:

a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de
contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há
menos de três anos;

b) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
três últimos anos, o volume global do seu negócio e dos
fornecimentos de bens ou serviços objecto do procedimento.

7 � Os interessados poderão consultar o programa de concurso
e o caderno de encargos durante as horas de expediente (das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos), na Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos
Recursos Hídricos (DROTRH), no endereço indicado no n.º 1; có-
pias destes documentos podem também ser pedidas à DROTRH,
até à data limite para a apresentação das propostas, contra o pa-
gamento de 5000$ (já inclui o valor do IVA), em numerário ou
mediante cheque visado emitido à ordem do tesoureiro dos servi-
ços afectos ao Secretário Regional da Presidência para as Finanças
e Planeamento.

8 � As propostas, juntamente com os documentos que as acom-
panham e os que as instruem, deverão ser dirigidas à DROTRH (Ave-
nida de Antero de Quental, 9-C, 2.º piso, 9500-160 Ponta Delga-
da), devendo ser entregues em mão ou remetidas, sob registo, pelo
correio, sendo que só se consideram entregues dentro do prazo as
propostas que forem recebidas até às 17 horas e 30 minutos do dia
19 de Junho de 2001.

9 � O acto público de concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediatamente seguinte à data limite para a apresentação das
propostas, no endereço referido no n.º 1, podendo ao mesmo assis-
tir qualquer interessado, mas apenas podendo nele intervir os con-
correntes e seus representantes devidamente credenciados.

10 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores
e ponderações, de acordo com o estabelecido no programa do con-
curso:

a) Prazo de entrega � 60 %;
b) Preço do equipamento � 40 %.

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 90 dias contados da data limite para entrega do bem
referido no n.º 2, considerando-se este prazo prorrogado por iguais
períodos se aqueles nada requererem em contrário.

12 � O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento do
bem deverá apresentar, no prazo de cinco dias a contar da data de
notificação, caução no valor de 5 % do preço total da adjudicação,
a qual deverá ser prestada por depósito em dinheiro ou em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária
ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

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

14 � Data de envio do presente anúncio para publicação no Diá-
rio da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias �
8 de Maio de 2001.

15 � Data da recepção do presente anúncio na Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A. � 9 de Maio de 2001.

O Director Regional do Ordenamento do Território e dos Recur-
sos Hídricos, António Guerreiro Brito. 10-2-123 314

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Anúncio

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Alcobaça,
com sede na Praça João de Deus Ramos, 2461-501 Alcobaça, Por-
tugal (telefone: 262580800; telefax: 262580815).

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

3 � a) Local da execução da obra � freguesia do Bárrio.
b) Designação da empreitada � 0106 P � CM 1312 entre Pinhal

Fanheiro a Valbom, por Pedralhos.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � rectificação do traçado, alargamento, pavimentação betu-
minosa, numa extensão de 3900 m

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de
Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998 � 45.23.12.

O preço base do concurso, sem contar com o imposto sobre o
valor acrescentado, é de 79 013 740$.

c) A empreitada será adjudicada na totalidade.
4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias, incluindo sába-

dos, domingos e feriados.
5 � a) O processo poderá ser consultado na Secção de Obras

Municipais da Câmara Municipal de Alcobaça, sita na Rua da Liber-
dade, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos).

As cópias do processo poderão ser solicitadas, no ou para o ende-
reço referido no n.º 1, até ao 8.º dia útil que antecede o prazo para
apresentação das propostas, e serão fornecidas no prazo de cinco
dias úteis após a sua liquidação, nos termos do número seguinte.

b) As cópias do processo de concurso poderão ser pagas em nu-
merário, cheque ou vale postal, sendo o seu custo de 40 000$, acres-
cidos do imposto sobre o valor acrescentado.

6 � a) As propostas e os documentos que as acompanham deve-
rão ser enviados ou entregues até às 17 horas e 30 minutos do dia
16 de Julho de 2001.

b) As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser enviados ou entregues na Secção de Expediente Geral da Câmara
Municipal de Alcobaça.

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

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Alcobaça, sita na Praça João de Deus Ramos,
pelas 10 horas do dia seguinte à data limite do prazo da apresenta-
ção das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços.
A obra será financiada pelo orçamento municipal. Os pagamen-

tos serão efectuados com base em autos de medição dos trabalhos
realizados, de periodicidade mensal.

10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou gru-
pos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridi-
camente numa única entidade ou em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração de con-
trato.

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 deve preen-
cher:

a) Os concorrentes devem possuir o seguinte certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas e autoriza-
ções com as seguintes características: 1.ª subcategoria da
3.ª categoria da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta;

b) Os concorrentes não detentores de certificados de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, bem como os concorrentes nacionais dos
Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos
da Organização Mundial de Comércio, devem fazer prova
da sua idoneidade e das suas qualificações legais de acordo
com o indicado no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificados de classifi-
cação de empreiteiros de obras públicas que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados de Estado pertencente ao espaço económico
europeu devem fazer prova da sua idoneidade e das suas
qualificações legais de acordo com o indicado no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados
da data do acto público do concurso, considerando-se prorroga-
dos por mais 44 dias caso os concorrentes nada expressem em
contrário.
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13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada são os seguintes:

a) Valor técnico da proposta compatível com os objectivos a
atingir (50 %);

b) Preço mais reduzido (50 %).

30 de Abril de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Joaquim
Rui Coelho. 10-1-108 168

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
de 2.ª fase do CM 1118, entre Bofinho e Almoster

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Alvaiázere, Rua
Conselheiro Dr. Furtado dos Santos, 3250 Alvaiázere.

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 � CM 1118, entre Bofinho e Almoster.
b) Natureza e extensão dos trabalhos � movimento de terras,

drenagem, pavimentação e equipamentos de sinalização e seguran-
ça, numa extensão de 2777 m.

Esta empreitada insere-se na categoria 45.23.1, subcategorias
45.23.11 e 45.23.12, do Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L342/93, de 31 de Dezembro de 1993, altera-
do pelo Regulamento (CEE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

Preço base da empreitada � 59 332 617$, não incluindo o IVA.
4 � Prazo máximo previsto de execução da obra � o prazo

máximo de execução da obra será de 180 dias seguidos após a con-
signação.

5 � a) O processo de concurso e demais documentos podem ser
examinados, durante as horas normais de expediente, na Divisão
Técnica de Obras e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Os pedidos deverão ser efectuados à Câmara Municipal de Al-
vaiázere, Divisão Técnica de Obras e Serviços Urbanos, até ao
20.º dia seguinte à publicação do anúncio no Diário da República, e
serão fornecidos no prazo de cinco dias contados a partir da data da
recepção do respectivo pedido escrito.

b1) O processo de concurso e demais documentos serão forneci-
dos contra o pagamento de 40 000$, com IVA incluído.

b2) É da responsabilidade do concorrente a conferência do pro-
cesso de concurso, verificando se está conforme o original que se
encontra patente.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte à data de publicação
deste anúncio no Diário da República.

Este prazo será contado nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas deverão ser entregues ou enviadas para a Câmara
Municipal de Alvaiázere, Rua Conselheiro Dr. Furtado dos Santos,
3250 Alvaiázere.

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

7 � Abertura das propostas:

a) No acto público do concurso podem intervir os concorren-
tes ou os seus representantes devidamente credenciados;

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões
da Câmara Municipal de Alvaiázere, pelas 10 horas do
1.º dia útil após o termo do prazo de entrega das propos-
tas.

8 � Prestação de caução � o concorrente a quem for adjudicada
a empreitada terá de prestar, antes da celebração do contrato, a
caução no valor de 5 % do valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de financiamento e paga-
mento � a empreitada será por série de preços. Os pagamentos
efectuar-se-ão através de autos de medição mensais, tendo como
financiamento o orçamento da Câmara Municipal.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas já cons-
tituídos em agrupamento complementar de empresas válido para esta
obra ou que declarem intenção de se constituírem juridicamente numa
única entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabi-
lidade solidária, tendo esta entidade de estar constituída aquando da
celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes � só serão admitidos a con-
curso os titulares de certificado(s) de classificação de empreiteiro de
obras públicas que contenham as seguintes autorizações: da 1.ª sub-
categoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da
proposta.

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

13 � O critério de apreciação das propostas é o da proposta mais
vantajosa, atendendo à ponderação, por ordem decrescente da sua
importância, dos seguintes factores:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica/valia técnica
da proposta � 40 %;

b) Preço da proposta � 35 %;
c) Prazo � 25 %.

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica/valia técnica da
proposta � 40 %.

Neste factor de apreciação ter-se-á em atenção as condições dos
seguintes elementos da proposta (valorização de 1 a 5 valores):

Memória descritiva + nota justificativa do preço proposto � 30 %;
Equipamento + pessoal � 45 %;
Plano de trabalhos + plano de pagamentos � 25 %.

b) Preço da proposta � 35 %.
Neste factor de apreciação valorizar-se-ão as propostas de 1 a

5 valores, com 5 valores para a proposta mais baixa e restantes va-
lores inversamente proporcionais aos desvios em relação a ela, apli-
cando-se a seguinte fórmula:

N = (Po/Pc) × 5
em que:

Po é o preço/valor da proposta mais baixa;
Pc é o preço/valor da proposta em análise.

c) Prazo � 25 %.
Classificação de 1 a 5 valores, atribuídos da seguinte forma:

N = (Por/Pcr) × 5
em que:

Por é o prazo mais pequeno apresentado;
Pcr é o prazo da proposta em análise.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas ou com vari-
antes ao projecto deste concurso, de acordo com o estabelecido
no programa de concurso, excepto no que se refere ao prazo de
execução.

Data de envio para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie � 8 de Maio de 2001.

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

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Álvaro Pinto
Simões. 10-1-108 170

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Anúncio

Concurso público para o fornecimento e instalação
de um sistema de gravação para a TWR � Torre de Con-
trolo e retoma do equipamento existente (processo
C-1190/2001).

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Cascais,
Praça 5 de Outubro, 9, 2754-501 Cascais (telefone: 214825000; fax:
214865977), Portugal.

2 � O presente concurso tem por objecto o fornecimento e ins-
talação de um sistema de gravação para a TWR � Torre de Con-
trolo e retoma do equipamento existente.

a) A referência à Classificação Estatística de Produtos de Activi-
dade é a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conse-
lho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998: divisão 32 � equipamento de aparelhos de rádio, te-
levisão e comunicação, categoria 32.30.9 � serviços de instalação,
reparação e manutenção de equipamento profissional de rádio, tele-
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visão, som e imagem, subcategoria 32.30.91 � serviços de instala-
ção de equipamento profissional de rádio, televisão, som e imagem.

b) O valor base estimado do fornecimento e instalação do siste-
ma de gravação é de 24 000 000$, com exclusão do IVA
(119 711,49 euros). O montante referido não contempla o valor da
retoma.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
3 � O fornecimento e instalação do sistema de gravação, objecto

do presente concurso, será feito no Aeródromo Municipal de Cas-
cais, em Tires.

4 � O fornecimento e instalação a realizar no âmbito do contra-
to deverá ser integralmente executado após assinatura do contrato
e no mais curto período face à urgência do fornecimento objecto do
presente concurso.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e estejam autorizadas a for-
necer e instalar os bens objecto do presente concurso.

6 � Eventual exigência de indicação, pelos participantes, dos
nomes e habilitações profissionais dos responsáveis pelos serviços a
prestar � (Não aplicável.)

4 � O fornecimento é por preço global para a totalidade do que
é pretendido pela CMC.

8 � Não são admitidas propostas com variantes, para efeitos do
artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � Descrições dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � (Não aplicável.)

10 � Se se tratar de um grupo de concorrentes estes devem de-
clarar a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, de acordo com o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

11 � a) O programa de concurso, caderno de encargos, cláusulas
técnicas e outros elementos complementares poderão ser examina-
dos na Divisão de Aprovisionamento, Secção de Compras, na Tra-
vessa de Afonso Sanches, 7, 1.º, em Cascais, todos os dias úteis, das
9 às 13 horas e das 14 às 16 horas e 30 minutos, até ao dia e hora
do acto público do concurso.

b) No caso de pretenderem o envio dos referidos documentos pelo
correio, deverão formular esse pedido até 15 dias antes do termo
para apresentação das propostas, enviando cheque à ordem do te-
soureiro da Câmara Municipal de Cascais.

c) Até à data limite de entrega das propostas e dentro do horário
referido no n.º 11, alínea a), poderão ser obtidas cópias autentica-
das dessas peças mediante o pagamento de 12 110$, com IVA in-
cluído (60,40 euros).

12 � a) As propostas devem ser entregues directamente ou envi-
adas, através de carta registada e com aviso de recepção, para a
Divisão de Aprovisionamento, Secção de Compras, Travessa de
Afonso Sanches, 7, 1.º, 2750-283 Cascais, Portugal.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e 30 mi-
nutos do dia 21 de Junho de 2001.

c) As propostas deverão ser redigidas em português, assim como
todos os documentos que as acompanham, sendo aplicável, relati-
vamente a estes últimos, o disposto no n.º 1 do artigo 51.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 Junho.

13 � a) Pelas 10 horas do dia 22 de Junho de 2001, na sala das
sessões dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Cascais, sitos
na Praça 5 de Outubro, 9, em Cascais, procede-se, em acto público,
à abertura dos invólucros recebidos.

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta considerada mais vantajosa, de acordo com os cri-
térios indicados por ordem decrescente de importância, que são os
seguintes:

1.º Solução técnica proposta;
2.º Prazo de entrega e instalação;
3.º Preço.

15 � As propostas são válidas por 90 dias contados do acto pú-
blico do concurso.

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

17 � Não houve publicação de anúncio de informação prévia.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-

selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 10 de Maio de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 10 de Maio de 2001.

10 de Maio de 2001. � O Vereador da Área Financeira, Mendes
do Carmo. 01-1-6620

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Anúncio

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

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros, 5340-218 Macedo de Cavaleiros (telefone: 278420420;
telefax: 278426243).

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

3 � Local de execução � Macedo de Cavaleiros.
Designação da empreitada de obra pública � construção de cen-

tro cultural de Macedo de Cavaleiros.
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos a executar no

âmbito da presente empreitada constam de acabamentos e reformu-
lação de espaços, levantamento de chapas, revestimentos e caixi-
lharias, execução de paredes, revestimento de tectos e paredes, in-
cluindo pinturas, revestimento de pavimentos, caixilharias, redes de
água, de águas residuais, de incêndios, instalações eléctricas e mecâ-
nicas e arranjos exteriores de acordo com o especificado nos res-
pectivos projectos de especialidade.

Preço � o preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
334 979 160$.

4 � Prazo � o prazo de execução da obra é de 420 dias, incluin-
do sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Secção de Fomento e Infra-Estruturas da
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, de segunda-feira a sex-
ta-feira, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

b) O custo do processo completo ou parte do mesmo será obtido
mediante os seguintes preços unitários:

a) Processo completo � 70 000$, mais IVA à taxa legal;
b) Fotocópias A3 ou A4, de acordo com Tabela de Taxas e

Licenças da Câmara Municipal.

6 � a) As propostas documentadas serão apresentadas até às
16 horas do dia 9 de Julho de 2001.

b) Local de entrega e envio das propostas � devem ser enviadas
ou entregues na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal
de Macedo de Cavaleiros, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas e os documentos serão redigidos em língua portu-
guesa, devendo ter-se em conta o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

b) Esse acto terá lugar no dia 10 de Julho de 2001, pelas 10 ho-
ras, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Macedo de Cava-
leiros.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5 % do valor total de adju-
dicação, a fim de garantir o respectivo contrato.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os encargos resultantes de autos de medição mensais serão suporta-
dos pelo orçamento da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
e programa operacional da Região Norte,

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente, tendo em vista a celebração do
contrato, em regime de consórcio externo.

11 � Admissão � os concorrentes têm de fazer prova de
possuir os certificados de classificação de empreiteiro de obras
públicas, emitidos pelo IMOPPI, que contenham as seguintes
autorizações:

a) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e classe correspondente
ao valor global da proposta;
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b) 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias
da 1.ª categoria, 4.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª cate-
goria, 1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 15.ª subcategorias da
5.ª categoria e 1.ª e 2.ª subcategorias da 6.ª categoria, cor-
respondente cada uma ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe correspondem;

c) Podem ainda ser admitidos os concorrentes que se encon-
trem na circunstância descrita na alínea b) do n.º 6 do pro-
grama de concurso.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a proposta é de 66 dias a contar da data do acto público do
concurso.

13 � Critérios de avaliação da capacidade económica, financeira
e técnica � os critérios em questão constam do n.º 19 do programa
de concurso.

14 � Critério de adjudicação � o critério no qual se baseará a
adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, im-
plicando a ponderação de factores de acordo com fórmula matemá-
tica constante do n.º 21 do programa de concurso. Os factores são,
por ordem decrescente da sua importância, os seguintes:

a) Preço da proposta � 80 %;
b) Prazo de execução � 20 %.

15 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
16 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas na

vertente do prazo de execução.

20 de Abril de 2001. � (Assinaturas ilegíveis.) 10-1-108 187

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Aviso

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Machico,
Largo do Município, 9200 Machico (telefone: 291965120; fax:
291965515).

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

3 � a) Local de execução � freguesia: Machico; concelho:
Machico.

b) Designação da empreitada � reconstrução e reparação do ca-
minho do Larano, Machico.

Natureza e extensão dos trabalhos � a obra a realizar consta de
reconstrução e reparação da referida estrada, consistindo essencial-
mente do seguinte: montagem e desmontagem de estaleiro; levanta-
mento de tampas de esgoto, demolição de valetas incluindo o trans-
porte a vazadouro; dreno sob valeta, incluindo aplicação de geotextil,
conforme pormenor; valeta em betão pré-fabricada assente sobre
almofada de areia; saneamento e regularização do pavimento exis-
tente com binder, incluindo a respectiva rega de colagem; rega de
colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa
de 0,5 kg/m2 e revestimento superficial constituído por um «tapete
aberto» com a espessura de 0,06 m sendo a dimensão máxima do
inerte 22 mm e um mínimo de 5 % de betume 80/100. A rede viária
tem uma extensão de 1220 m, aproximadamente.

Descrição � os trabalhos a que se referem a presente empreitada
estão classificados no vocabulário comum para contratos públicos,
publicados no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996, com as seguintes re-
ferências:

45112420-5 � escavações de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e.;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões.

O preço base do concurso é de 42 800 000$, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

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

4 � O prazo de execução da obra é de 60 dias seguidos, a partir
da data da consignação.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Câmara
Municipal de Machico (ver n.º 1), onde pode ser examinado durante
as horas de expediente da função pública, desde a data do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e elemen-
tos complementares no serviço indicado no n.º 1 até ao 23.º dia após
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
da quantia de 5000$, mais IVA, em dinheiro ou cheque visado pas-
sado à ordem da Câmara Municipal de Machico, no prazo de seis
dias a contar da data da recepção do respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º dia
(dias seguidos) posterior à publicação deste anúncio no Diário da
República, devendo ser enviadas pelo correio sob registo, com avi-
so de recepção ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço
indicado no n.º 1.

c) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Os outros
documentos são também obrigatoriamente redigidos em língua por-
tuguesa, porém, quando pela sua própria natureza ou origem, estive-
rem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompa-
nhar de tradução devidamente legalizada, ou em relação à qual o
concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as
pessoas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das
firmas devidamente credenciados nos termos do programa de con-
curso.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal de
Machico e realizar-se-á pelas 10 horas do 1.º dia útil que se seguir
ao termo do prazo para a entrega das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A obra é financiada pelo
Governo Regional e pela Câmara Municipal de Machico. A modali-
dade de pagamento é a que consta do caderno de encargos.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se associar em ACE, ou em consórcio externo
em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do contrato.

11 � Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que
contenha as seguintes autorizações:

a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta e da 2.ª subcategoria da 6.ª
categoria e da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta.

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

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

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores e ponderações:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica � 60 %;
b) Preço � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 7 de Maio de 2001 e recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 9 de
Maio de 2001.

16 � (Não aplicável.);
17 � (Não aplicável.);
18 � (Não aplicável.).

7 de Maio de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Abel Mendonça Viveiros. 10-1-108 188

Aviso

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Machico,
Largo do Município, 9200 Machico (telefone: 291965120; fax:
291965515).

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

3 � a) Local de execução � freguesia: Machico; concelho:
Machico.
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b) Designação da empreitada � reconstrução e reparação do troço
entre a E. R. e a subida para a Quinta de Sant�Ana � Machico.

Natureza e extensão dos trabalhos � a obra a realizar consta de
reconstrução e reparação da referida estrada, consistindo essenci-
almente do seguinte: montagem e desmontagem de estaleiro; de-
molição de valeta, incluindo o transporte a vazadouro; levanta-
mento de tampas de esgoto; manilhas de betão 0 300 mm assentes,
incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos produtos sobran-
tes a vazadouro e todos os acessórios necessários; dreno sob vale-
ta, incluindo aplicação de geotextil, conforme pormenor; forneci-
mento e colocação de grelhas metálicas, com 0,40 m, incluindo
caleira em betão; valeta em betão pré-fabricadas assente sobre al-
mofada de areia; saneamento e regularização do pavimento exis-
tente com binder, incluindo a respectiva rega de colagem; rega de
colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa
de 0,5 kg/m2; revestimento superficial constituído por um tapete
aberto, com a espessura de 0,06 sendo a dimensão máxima do inerte
22 mm e um mínimo de 5 % de betume 80/100 e fornecimento e
colocação de sinalização horizontal reflectorizado em termoplás-
tico branco. A rede viária tem uma extensão de 580 m, aproxima-
damente.

Descrição � os trabalhos a que se referem a presente empreitada
estão classificados no vocabulário comum para contratos públicos,
publicados no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996, com as seguintes refe-
rências:

45112420-5 � escavações de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e.;

45231200-7 � pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões.

O preço base do concurso é de 39 525 000$, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 60 dias seguidos, a partir

da data da consignação,
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Câmara

Municipal de Machico (ver n.º 1), onde pode ser examinado durante
as horas de expediente da função pública, desde a data do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e elemen-
tos complementares no serviço indicado no n.º 1 até ao 23.º dia após
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
da quantia de 5000$, mais IVA, em dinheiro ou cheque visado pas-
sado à ordem da Câmara Municipal de Machico, no prazo de seis
dias a contar da data da recepção do respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º dia
(dias seguidos) posterior à publicação deste anúncio no Diário da
República, devendo ser enviadas pelo correio sob registo, com avi-
so de recepção ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço
indicado no n.º 1.

c) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Os outros
documentos são também obrigatoriamente redigidos em língua por-
tuguesa, porém, quando pela sua própria natureza ou origem, estive-
rem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompa-
nhar de tradução devidamente legalizada, ou em relação à qual o
concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as
pessoas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das
firmas devidamente credenciados nos termos do programa de con-
curso.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal de
Machico e realizar-se-á pelas 10 horas do 1.º dia útil que se seguir
ao termo do prazo para a entrega das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A obra é financiada pelo
Governo Regional e pela Câmara Municipal de Machico. A modali-
dade de pagamento é a que consta do caderno de encargos.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se associar em ACE, ou em consórcio externo
em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do contrato.

11 � Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que
contenha as seguintes autorizações:

a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta e da 2.ª subcategoria da
6.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classi-
ficação de empreiteiros de obras públicas, a que se refe-
rem as alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, poderão apresentar-se a con-
curso nos termos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo di-
ploma legal.

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

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada, é o da proposta economicamente mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores e ponderações:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica � 60 %;
b) Preço � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Repú-

blica em 7 de Maio de 2001 e recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, em 9 de
Maio de 2001.

16 � (Não aplicável.);
17 � (Não aplicável.);
18 � (Não aplicável.).

7 de Maio de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Abel Mendonça Viveiros. 10-1-108 189

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso

Para cumprimento do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, se informa que foram prestados esclarecimentos
relativos ao concurso público, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 57, de 8 de Março de 2001, referente à «Empreitada
de remodelação das futuras instalações dos armazéns e oficinas ca-
marárias em Moura».

Foram juntas cópias de todos os esclarecimentos prestados às peças
patenteadas a concurso e dado conhecimento aos concorrentes da
sua existência. A solicitação dos interessados e por decisão do dono
da obra, o prazo para entrega das propostas foi prorrogado até ao
próximo dia 23 de Abril do corrente ano, até às 16 horas.

2 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, José Maria Pra-
zeres Pós-de-Mina. 10-1-108 208

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Anúncio

1 � Concurso realizado pela Câmara Municipal de Penafiel, Praça
Municipal, 4560 Penafiel (telefone: 255710700; fax: 255711066).

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

a) Local de execução � Recesinhos, Penafiel.
b) Designação da empreitada � loteamento industrial em outras

freguesias � plano de urbanização da zona industrial de Rece-
sinhos � acessibilidades � 1.ª fase.

Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da obra �
movimento de terras, drenagens, pavimentação, sinalização, abas-
tecimento de gás, águas residuais e pluviais, electricidade e comuni-
cações.

O preço base do concurso é de 120 000 contos, com exclusão do
IVA.

O prazo de execução da obra é de 180 dias. Estima-se que os tra-
balhos se iniciem no mês de Agosto de 2001.

5 � a) O projecto, o caderno de encargos, os programas e do-
cumentos complementares podem ser examinados no Departamen-
to dos Serviços Técnicos e Ambiente desta Câmara Municipal, nas
horas normais de expediente.
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Podem ser solicitadas cópias dos elementos referidos no n.º 5,
alínea a), no Departamento Serviços Técnicos e Ambiente, a partir
do dia da publicação no Diário da República, deste anúncio.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos no n.º 5, alínea a),
é de 45 000$, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) Data e hora limite de apresentação das propostas � até
às 17 horas do dia 26 de Junho de 2001.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Câmara
Municipal de Penafiel, Praça Municipal, 4560 Penafiel.

c) Devem ser redigidas em língua portuguesa, devendo ser acom-
panhadas com os seguintes documentos:

c.1) Documento comprovativo da regularização da situação
contributiva para com a segurança social portuguesa, emi-
tido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Soci-
al, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela
autoridade competente do Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento princi-
pal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cum-
primento das obrigações respeitantes ao pagamento das
quotizações para a segurança social no espaço económico
europeu;

c.2) Declaração comprovativa da situação tributária regulari-
zada, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou
sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o pre-
visto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de
Setembro, e, se for o caso, certificado equivalente emiti-
do pela autoridade competente do Estado de que a empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal; qualquer dos documentos referidos deve ser
acompanhado de declaração, sob o compromisso de hon-
ra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao
pagamento de impostos e taxas no espaço económico
europeu;

c.3) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em
que o concurso tenha sido aberto ou no mês anterior ou
posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente
emitido pelo banco central do Estado de que a empresa seja
nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal;

c.4) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para
efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «re-
cibo», bem como documentos contabilísticos (balanço e
demonstração de resultados) que lhe deram origem e, se for
o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos
fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia au-
tenticada da respectiva declaração;

c.5) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos
quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação da
obra, designadamente:

Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro da obra.

c.6) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra pos-
ta a concurso, acompanhada de certificados de boa execu-
ção, relativos às obras mais importantes; os certificados
devem referir o montante, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras
da arte e regularmente concluídas;

c.7) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que mencione o equipamento principal a utilizar na obra e,
se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando num e noutro caso, se se tratar de equipamento
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;

c.8) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarrega-
dos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra,
para além dos indicados na alínea c.6);

c.9) Certificado, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as auto-
rizações de natureza necessária para a realização da obra,
referidas no n.º 11, alíneas a) e b).

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular da em-

presa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade, e
no caso de intervenção dos representantes em nome individual, de
sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exi-
bição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamen-
to, da qual conste o nome e o número do bilhete de identidade do(s)
representante(s).

Contudo, sem intervir, poderão assistir todas as pessoas nisso in-
teressadas.

b) Data, hora e local desse acto � dia 27 de Junho, às 14 horas e
30 minutos, no Salão Nobre do edifício Paços do Concelho.

8 � Não é exigido qualquer depósito provisório.
9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-

-Lei n.º 59/99, de 2 de Março � a presente empreitada é realizada
por série de preços e é financiada pelo FEDER PO Norte. Os paga-
mentos são feitos mensalmente de acordo com os autos de medi-
ção.

10 � A este concurso podem concorrer empreiteiros em nome
individual ou empresas ou grupos de empresas que declarem a inten-
ção de se constituírem, juridicamente, em consórcio, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

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

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

b) Das 9.ª, 10.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, 1.ª e
2.ª subcategorias da 5.ª categoria e 2.ª subcategoria da 6.ª
categoria, correspondente, cada uma, ao valor dos traba-
lhos especializados que lhes respeitem, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será
indicada em documento anexo àquela;

c) As condições mínimas de aptidão, de carácter técnico e
económico são as estipuladas no ponto 6 do programa de
concurso.

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

13 � Os critérios para adjudicação da empreitada baseiam-se nos
seguintes factores de apreciação das propostas e respectiva ponde-
ração, tendo em consideração os subfactores descritos no programa
de concurso:

Preço � 60 %;
Garantia de boa execução e valor técnico da proposta � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes nem condicionadas.
15 � Não são admitidas propostas firmes.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Silva.
10-1-108 191

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SANTO

Anúncio

Concurso público (artigo 87.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal do Porto Santo,
Largo do Pelourinho, 9400-001 Porto Santo (telefax: 291982100;
telefones: 291980640/7; e-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso � aquisição de uma viatura de recolha
de resíduos sólidos urbanos de 5 m3, subcategoria 34.10.54 da cate-
goria 34.10.5, constantes da 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 17 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de
22 de Junho de 1998.

3 � Local de entrega � estaleiro e parque de máquinas da Câ-
mara Municipal de Porto Santo, concelho de Porto Santo, Região
Autónoma da Madeira.

4 � Data limite para conclusão do fornecimento � no prazo de
entrega indicado na proposta, não podendo ultrapassar os 90 dias,
após a assinatura do contrato.
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8 � Não são admitidas propostas variantes nem condições diver-
gentes do caderno de encargos patente a concurso.

9 � Admissão dos concorrentes � podem ser admitidas a con-
curso, as entidades que possuem capacidade técnica e financeira para
cumprir as condições estabelecidas para o efeito, não se encontrem
em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e satisfaçam as condições do
programa de concurso:

a) Para a avaliação da capacidade financeira do concorrente,
a proposta deve ser acompanhada de declaração do con-
corrente na qual indique, em relação aos últimos três anos,
o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de
bens ou serviços objecto do procedimento;

b) Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada de lista dos principais bens
ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declara-
ção destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatários
particulares, por simples declaração do concorrente.

11 � Documentação � o processo do concurso e documentos
complementares poderão ser consultados ou solicitados durante o
horário normal de expediente (das 9 às 16 horas), na Divisão de
Administração Geral da Câmara Municipal de Porto Santo:

a) Os pedidos para o fornecimento do processo de concurso
devem ser efectuados em tempo útil no serviço acima in-
dicado;

b) O custo da totalidade dos elementos referidos é de 5820$,
a pagar em dinheiro ou cheque visado a favor da tesoureira
da Câmara Municipal de Porto Santo.

12 � Entrega das propostas � as propostas deverão ser dirigidas
e entregues na Divisão de Administração Geral da Câmara Munici-
pal de Porto Santo, contra recibo, ou remetidas por correio, sob
registo e com aviso de recepção, até às 16 horas do 30.º dia, conta-
do a partir da data de publicação do presente anúncio no Diário da
República.

A proposta e os documentos que a acompanham devem ser redi-
gidos em língua portuguesa ou, não o sendo, nas condições estabele-
cidas no artigo 11.º, n.º 1, do programa de concurso.

13 � Acto público do concurso � o acto de abertura das propos-
tas é público e terá lugar na sala de sessões da Câmara Municipal,
pelas 10 horas no primeiro dia útil seguinte, ao fim do prazo para
apresentação das candidaturas.

Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas inte-
ressadas e intervir as pessoas que para o efeito estiverem devida-
mente credenciadas.

14 � Critério de adjudicação do contrato � o critério de apre-
ciação das propostas será o da proposta economicamente mais van-
tajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo em conta os seguintes factores:

Características qualitativas e técnicas do equipamento � 40 %;
Garantias, qualidade e local de assistência técnica pós-venda �

30 %;
Preço e condições de pagamento � 20 %;
Prazo de entrega � 10 %.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de
60 dias.

16 � Caução e fonte de financiamento � para garantir o exacto
e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário deve
prestar uma caução no valor de 5 % do montante total do forneci-
mento, com exclusão do IVA.

A fonte de financiamento do contrato é o orçamento municipal.
17 � Não houve lugar a publicação de anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar está 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.

19 � Não são aplicáveis os n.os 5, 6, 7 e 10.
20 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República, 3.ª série, em 8 de Maio de 2001.
21 � Data de recepção deste anúncio para a publicação na Im-

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

8 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Roberto Paulo
Cardoso da Silva. 10-1-108 192

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

Aviso

Concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a
execução da empreitada de construção da Casa da Cul-
tura de Santa Comba Dão (ampliação da antiga Casa do
Povo) � empreitada por série e preços e com projecto
do dono da obra � prorrogação de prazo.

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, em virtude
da impossibilidade de fornecimento das cópias do projecto, caderno
de encargos e programa de concurso, bem como os demais elemen-
tos relativos ao concurso em título, inserto no Diário da República,
3.ª série, n.º 89, de 16 de Abril último, dentro do prazo estipulado
no n.º 4 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o
prazo para entrega das propostas para o concurso em questão
encontra-se prorrogado, ao abrigo do n.º 2 do artigo 81.º do mencio-
nado diploma, por mais 30 dias a contar do dia seguinte ao da publi-
cação deste aviso no Diário da República, contados nos termos do
n.º 6 do artigo 52.º do referido decreto-lei.

Mais se torna público que, face à presente prorrogação o n.º 6,
alínea a), do anúncio constante do dito Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 89, fica alterado de acordo com o constante do presente
aviso.

Remetido para publicação no Diário da República em 8 de Maio
de 2001.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Orlando Fer-
nandes de Carvalho Mendes. 10-1-108 198

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, Departamento de Obras e Oficinas, Rua de Álvares Ca-
bral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; tele-
fax: 223707154).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Sandim.
b) Designação da empreitada � drenagem de águas pluviais sub-

terrânea e pavimentação da Rua de Gondesinde Eres e Rua do Cabo.
Esta empreitada compreende a execução dos seguintes trabalhos:

pavimentação de passeios a pedra de chão, pavimentação do arrua-
mento a betuminoso, execução de colector de águas pluviais, sumi-
douros e ramais, instalação de infra-estruturas eléctricas e ilumina-
ção pública, execução da sinalização horizontal. Estes trabalhos estão
classificados com os n.os 45111100-9, 45112420-5, 45214130-0,
45214400-4, 45231200-7, 45342110-0 e 45216000-4, no Voca-
bulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no
suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º 169,
de 3 de Setembro de 1996.

O preço estimado para efeitos do concurso é de 120 292 000$
com exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na Secção de
Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, durante todos os dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos, até ao dia e hora do acto público do concurso; o pedido
de cópias do processo deverá ser feito até às 15 horas do dia 22 de
Junho de 2001.

b) As cópias do processo serão fornecidas, aos interessados, no
prazo de seis dias a contar da data de recepção do pedido, mediante
o pagamento da importância de 20 000$ acrescida de IVA.

6 � a) O prazo da entrega das propostas será até às 16 horas e
30 minutos do dia 29 de Junho de 2001.

b) As propostas, em duplicado, terão de ser entregues na Secção
de Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ou enviadas, sob registo,
através de serviço oficial dos correios (CTT), endereçadas àquela
Secção.
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c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa.

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

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório da assem-
bleia municipal da Câmara Municipal de Gaia, pelas 10 horas do dia
2 de Julho de 2001.

8 � Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cau-
ções nem garantias pecuniárias.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos arti-
gos 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas com as seguintes
autorizações: 9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor global da proposta, e 1.ª, 3.ª, 4.ª e 12.ª subcategorias
da 3.ª categoria, sendo em cada autorização, na classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, con-
soante a parte em que esses trabalhos cabe na proposta e que o
concorrente na mesma especificará.

b) São condições mínimas de carácter económico ou técnico, para
admissão ao concurso as fixadas no respectivo programa de con-
curso.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

a) Análise da capacidade financeira e económica;
b) Análise da capacidade técnica.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concor-
rentes não possuam capacidade financeira e económica
e capacidade técnica para a execução da obra em cau-
sa, o mesmo ou os mesmos serão afastados, não sendo
consideradas as suas propostas na fase seguinte.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � na
apreciação das propostas serão considerados os seguintes fac-
tores, aos quais é atribuída a ponderação a seguir indicada, e
que são concretamente analisados em função dos subfactores
especificados no programa do concurso:

Preço � 70 %;
Qualidade técnica da proposta � 30 %.

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

15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula de revisão de preços adoptada é a seguinte:

Ct = 0.42St/Sto + 0.03M12/M12o + 0.11M18/M18o +
+ 0.05M20/M20o + 0.08M22/M22o + 0.05M24/M24o +
+ 0.11M32/M32o + 0.15.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 8 de Maio de 2001.

17 � A data da recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi o dia 8 de Maio de 2001.

3 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 06-1-031 219

Anúncio

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, Departamento de Obras e Oficinas, Rua de Álvares Ca-
bral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; tele-
fax: 223707154).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Arcozelo.
b) Designação da empreitada � beneficiação da Rua do Corvo e

Rua do Dr. Milheiro.
Esta empreitada compreende a execução dos seguintes trabalhos:

pavimentação do arruamento a betuminoso, execução de colector
de águas pluviais, sumidouros e ramais. Estes trabalhos estão classi-
ficados com os n.os 45214130-0 e 45231200-7, no Vocabulário
Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemen-
to do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º 169, de 3 de
Setembro de 1996.

O preço estimado para efeitos do concurso é de 183 013 400$
com exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na Secção de
Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, durante todos os dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos, até ao dia e hora do acto público do concurso; o pedido
de cópias do processo deverá ser feito até às 15 horas do dia 25 de
Junho de 2001.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
de seis dias a contar da data de recepção do pedido, mediante o
pagamento da importância de 20 000$ acrescida de IVA.

6 � a) O prazo da entrega das propostas será até às 16 horas e
30 minutos do dia 2 de Julho de 2001.

b) As propostas, em duplicado, terão de ser entregues na Secção
de Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ou enviadas, sob registo,
através de serviço oficial dos correios (CTT), endereçadas àquela
secção.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório da assem-
bleia municipal da Câmara Municipal de Gaia, pelas 10 horas do dia
3 de Julho de 2001.

8 � Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cau-
ções nem garantias pecuniárias.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos arti-
gos 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas com as seguintes
autorizações: 1.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor global da proposta, e da 9.ª subcategoria da 3.ª cate-
goria, sendo em cada autorização, na classe correspondente ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante a parte
em que esses trabalhos cabe na proposta e que o concorrente na
mesma especificará.

b) São condições mínimas de carácter económico ou técnico, para
admissão ao concurso as fixadas no respectivo programa de con-
curso.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

a) Análise da capacidade financeira e económica;
b) Análise da capacidade técnica.
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Caso se verifique que algum ou alguns dos con-
correntes não possuam capacidade financeira e
económica e capacidade técnica para a execução da
obra em causa, o mesmo ou os mesmos serão afas-
tados, não sendo consideradas as suas propostas na
fase seguinte.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � na
apreciação das propostas serão considerados os seguintes fac-
tores, aos quais é atribuída a ponderação a seguir indicada, e
que são concretamente analisados em função dos subfactores
especificados no programa do concurso:

Preço � 70 %;
Qualidade técnica da proposta � 30 %.

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

15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula de revisão de preços adoptada é a seguinte:

Ct = 0.42St/Sto + 0.03M12/M12o + 0.11M18/M18o +
+ 0.05M20/M20o + 0.08M22/M22o + 0.05M24/M24o +
+ 0.11M32/M32o + 0.15.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 8 de Maio de 2001.

17 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi o dia 8 de Maio de 2001.

3 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 06-1-031 220

Anúncio

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, Departamento de Obras e Oficinas, Rua de Álvares Ca-
bral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; tele-
fax: 223707154).

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

3 � a) Local de execução � diversos locais do concelho.
b) Designação da empreitada � instalação de colectores em di-

versos locais do concelho.
Esta empreitada compreende a execução dos seguintes traba-

lhos: demolição de colectores existentes, instalação de novos co-
lectores de águas pluviais, execução de sumidouros e caixas de
visita. Estes trabalhos estão classificados com os n.os 45111100-
-9, 45214130-0 e 45231200-7, no Vocabulário Comum para os
Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º 169, de 3 de Setembro
de 1996.

O custo estimado dos trabalhos para efeitos do concurso é de
79 563 750$ com exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 270 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na Secção de
Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, durante todos os dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos, até ao dia e hora do acto público do concurso; o pedido
de cópias do processo deverá ser feito até às 15 horas do dia 26 de
Junho de 2001.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
de seis dias a contar da data de recepção do pedido, mediante o
pagamento da importância de 20 000$ acrescida de IVA.

6 � a) O prazo da entrega das propostas será até às 16 horas e
30 minutos do dia 3 de Julho de 2001.

b) As propostas, em duplicado, terão de ser entregues na Secção
de Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ou enviadas, sob registo,
através de serviço oficial dos correios (CTT), endereçadas àquela
secção.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório da assem-
bleia municipal da Câmara Municipal de Gaia, pelas 10 horas do dia
4 de Julho de 2001.

8 � Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cau-
ções nem garantias pecuniárias.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos arti-
gos 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas com as seguintes
autorizações: 9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor global da proposta, e da 1.ª e 12.ª subcategorias da
3.ª categoria, sendo em cada autorização, na classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, consoante
a parte em que esses trabalhos cabe na proposta e que o concorren-
te na mesma especificará.

b) São condições mínimas de carácter económico ou técnico, para
admissão ao concurso, as fixadas no respectivo programa de con-
curso.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

a) Análise da capacidade financeira e económica;
b) Análise da capacidade técnica.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concor-
rentes não possuam capacidade financeira e econó-
mica e capacidade técnica para a execução da obra
em causa, o mesmo ou os mesmos serão afastados,
não sendo consideradas as suas propostas na fase se-
guinte.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � na
apreciação das propostas serão considerados os seguintes fac-
tores, aos quais é atribuída a ponderação a seguir indicada, e
que são concretamente analisados em função dos subfactores
especificados no programa do concurso:

Preço � 60 %;
Qualidade técnica da proposta � 40 %.

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

15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula de revisão de preços adoptada é a seguinte:

Ct = 0.42St/Sto + 0.03M12/M12o + 0.11M18/M18o +
+ 0.05M20/M20o + 0.08M22/M22o + 0.05M24/M24o +
+ 0.11M32/M32o + 0.15.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 8 de Maio de 2001.

17 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi o dia 8 de Maio de 2001.

3 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 06-1-031 221

Anúncio

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Departamento de Obras e Oficinas, Rua de Álvares Cabral,
4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; telefax:
223707154).
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2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Canelas.
b) Designação da empreitada � recuperação do coreto de

Canelas.
Esta empreitada compreende a execução dos seguintes trabalhos:

recuperação do coreto, incluindo trabalhos de construção civil e
trabalhos artísticos nomeadamente de pintura e restauro de azu-
lejos.

Estes trabalhos estão classificados com o n.º 45211000-9, no
Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado
no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º 169, de 3 de Setembro de 1996.

O preço estimado para efeitos do concurso é de 13 959 555$ com
exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 60 dias (incluindo sábados,
domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na Secção de
Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, durante todos os dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos, até ao dia e hora do acto público do concurso; o pedido
de cópias do processo deverá ser feito até às 15 horas do dia 28 de
Junho de 2001.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
de seis dias a contar da data de recepção do pedido, mediante o
pagamento da importância de 7500$ acrescida de IVA.

6 � a) O prazo da entrega das propostas será até às 16 horas e
30 minutos do dia 5 de Julho de 2001.

b) As propostas, em duplicado, terão de ser entregues na Secção
de Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ou enviadas, sob registo,
através de serviço oficial dos correios (CTT), endereçadas àquela
secção.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório da assem-
bleia municipal da Câmara Municipal de Gaia, pelas 10 horas do dia
6 de Julho de 2001.

8 � Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cau-
ções nem garantias pecuniárias.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos arti-
gos 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas com as seguin-
tes autorizações: 5.ª subcategoria da 2.ª categoria no valor global
da proposta, 7.ª subcategoria da 2.ª categoria, 13.ª subcategoria da
1.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, sendo em cada au-
torização, na classe correspondente ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhe respeitam, consoante a parte em que esses tra-
balhos cabe na proposta e que o concorrente na mesma
especificará.

b) São condições mínimas de carácter económico ou técnico, para
admissão ao concurso as fixadas no respectivo programa de con-
curso.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

a) Análise da capacidade financeira e económica;
b) Análise da capacidade técnica.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concor-
rentes não possuam capacidade financeira e económica
e capacidade técnica para a execução da obra em cau-
sa, o mesmo ou os mesmos serão afastados, não sendo
consideradas as suas propostas na fase seguinte.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � na
apreciação das propostas serão considerados os seguintes fac-
tores, aos quais é atribuída a ponderação a seguir indicada, e
que são concretamente analisados em função dos subfactores
especificados no programa do concurso:

Preço � 40 %;
Qualidade técnica da proposta � 60 %.

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

15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula de revisão de preços adoptada é a seguinte: edifícios

correntes � tipo 1.4.
16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 8 de Maio de 2001.
17 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi o dia 8 de Maio de 2001.

3 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 06-1-031 222

Anúncio

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Departamento de Obras e Oficinas, Rua de Álvares Cabral,
4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; telefax:
223707154).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Sermonde.
b) Designação da empreitada � complexo desportivo de Ser-

monde.
Esta empreitada compreende a execução dos seguintes trabalhos:

execução do complexo desportivo de Sermonde, composto por cam-
po de futebol, polidesportivo, campo de ténis, pista de patinagem,
balneários, aparcamentos e área administrativa e que inclui demo-
lições, movimentos de terra, execução de estrutura resistente, al-
venarias, carpintarias, serralharias, redes, pavimentações e arran-
jos exteriores.

Estes trabalhos estão classificados com o n.º 45216100-5, no
Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado
no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º 169, de 3 de Setembro de 1996.

O preço estimado para efeitos do concurso é de 200 000 000$
com exclusão do IVA.

c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na Secção de
Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, durante todos os dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos, até ao dia e hora do acto público do concurso; o pedido
de cópias do processo deverá ser feito até às 15 horas do dia 10 de
Julho de 2001.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
de seis dias a contar da data de recepção do pedido, mediante o
pagamento da importância de 40 000$ acrescida de IVA.
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6 � a) O prazo da entrega das propostas será até às 16 horas e
30 minutos do dia 17 de Julho de 2001.

b) As propostas, em duplicado, terão de ser entregues na Secção
de Apoio Administrativo do Departamento de Obras e Oficinas da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ou enviadas, sob registo,
através de serviço oficial dos correios (CTT), endereçadas àquela
secção.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório da assem-
bleia municipal da Câmara Municipal de Gaia, pelas 10 horas do dia
18 de Julho de 2001.

8 � Para admissão ao concurso não são exigidas quaisquer cau-
ções nem garantias pecuniárias.

9 � a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos arti-
gos 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas com as
seguintes autorizações: empreiteiro geral de edifícios da classe cor-
respondente ao valor global da proposta, 12.ª subcategoria da
3.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, sendo em cada
autorização, na classe correspondente ao valor dos trabalhos es-
pecializados que lhe respeitam, consoante a parte em que esses
trabalhos cabe na proposta e que o concorrente na mesma espe-
cificará, de acordo com o estipulado no ponto 6.2 do programa
de concurso.

b) São condições mínimas de carácter económico ou técnico, para
admissão ao concurso, as fixadas no respectivo programa de con-
curso.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

a) Análise da capacidade financeira e económica;
b) Análise da capacidade técnica.

Caso se verifique que algum ou alguns dos con-
correntes não possuam capacidade financeira e
económica e capacidade técnica para a execução da
obra em causa, o mesmo ou os mesmos serão afas-
tados, não sendo consideradas as suas propostas na
fase seguinte.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � na
apreciação das propostas serão considerados os seguintes fac-
tores, aos quais é atribuída a ponderação a seguir indicada, e
que são concretamente analisados em função dos subfactores
especificados no programa do concurso:

Preço � 40 %;
Qualidade técnica da proposta � 60 %.

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

15 � a) O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
b) A fórmula de revisão de preços adoptada é a seguinte: edifícios

correntes � tipo 1.4.
16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 8 de Maio de 2001.
17 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi o dia 8 de Maio de 2001.

3 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 06-1-031 223

ENTIDADES PARTICULARES

 VALNOR � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO NORTE ALENTEJANO, S. A.

Sistema Multimunicipal de Valorização
e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito da União Euro-
peia para fornecimento de contentores para recolha
selectiva no distrito de Portalegre.

1 � Designação e endereço da entidade adjudicante � Valnor �
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano,
S. A., aterro sanitário de Avis, Herdade do Meloeiro, freguesia de
Figueira e Barros, 7480-999 Avis.

2 � Objecto do concurso público:

a) O concurso toma a designação de «Fornecimento de con-
tentores para recolha selectiva no distrito de Portalegre» e
consiste no fornecimento de embalagens de matérias plás-
ticas incluído na classe 25.22 e reservatórios e recipientes
incluídos na classe 28.21.1 da Classificação Estatística de
Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regu-
lamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998.

O objecto do concurso consiste no fornecimento de
120 ecopontos (360 contentores). Cada ecoponto é cons-
tituído por três contentores. Estes ecopontos destinam-se
à deposição de:

A) Embalagens de vidro � vidrão;
B) Embalagens de cartão, podendo receber papel � pa-

pelão;
C) Embalagens metálicas e de plástico (deposição multima-

terial) � embalão.

Dever-se-á ainda prever o fornecimento de um conten-
tor para pilhas (pilhão) em cada ecoponto.

b) Quantidade e calendário provisório do exercício de op-
ções relativas a aquisições suplementares � a entidade
adjudicante poderá, se assim o entender, solicitar en-
tregas complementares do(s) bem(ns) fornecido(s). Para
as aquisições subsequentes, o prazo de entrega deverá
ser igual ou inferior a 60 dias após o pedido de forne-
cimento;

c) Nos três anos subsequentes à assinatura do contrato, a
Valnor � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
do Norte Alentejano, S. A., poderá recorrer ao ajuste di-
recto quando se trate de entregas complementares desti-
nadas à substituição parcial dos bens fornecidos ou ampli-
ação de fornecimentos, nos termos previstos no artigo 86.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Os preços pro-
postos deverão ser válidos, para fornecimentos posterio-
res, por um período de dois anos após a assinatura do
contrato;

d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de 120 eco-
pontos.

3 � Local da entrega dos bens � distrito de Portalegre, nos con-
celhos de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo
de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de
Sor, Portalegre e Sousel, nos locais a indicar após adjudicação.

4 � Datas limites para o início e para a conclusão do forneci-
mento � o prazo de início do fornecimento do equipamento será
proposto pelo concorrente, devendo ser igual ou inferior a 60 dias
após a data da assinatura do contrato e deverá estar concluído no
prazo máximo de 120 dias contados da data da primeira entrega
efectuada.

5 � Qualificação dos concorrentes � podem concorrer empre-
sas fornecedoras deste tipo de equipamento devidamente habilitadas
para o efeito, devendo estas apresentar garantias de manutenção e
assistência futuras relativas ao equipamento a fornecer.
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6 � Reservas quanto à adjudicação � não serão admitidas pro-
postas relativas a parte dos bens objecto do concurso.

7 � Variantes � é proibida a apresentação de alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos, sendo permitida a apresentação de
propostas variantes.

8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devem preencher � a apreciação das condições de
carácter profissional, técnico e económico que os concorrentes de-
vem preencher será efectuada através da apresentação dos documen-
tos constantes dos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

9 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � os concorrentes podem ser empresas ou agrupamen-
tos de empresas, residentes ou não residentes em território nacio-
nal, sem qualquer modalidade jurídica de associação no momento em
que se apresentem a concurso, desde que declarem a intenção, em
caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, agru-
pamento complementar de empresas ou sociedade anónima, em
qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária dos con-
sorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio,
agrupamento ou sociedade.

10 � Designação, endereço e horário da entidade a quem podem
ser pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser examinados ou pedidos nos escritórios do accionista
maioritário da Valnor, S. A., Empresa Geral do Fomento,
S. A., Avenida do Duque de Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lis-
boa (telefone: 213309700; fax: 213309701), durante as
horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas e 30 minutos às 17 horas;

b) O processo do concurso será fornecido, no prazo máximo
de quatro dias úteis após a recepção do respectivo pedido,
nos escritórios do accionista maioritário da Valnor, S. A.,
Empresa Geral do Fomento, S. A., Avenida do Duque de
Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lisboa;

c) Os pedidos de documentos podem ser apresentados até ao
5.º dia útil anterior ao termo do prazo para apresentação
das propostas;

d) O preço dos documentos é de 10 000$, com exclusão do
imposto sobre valor acrescentado, que deverão ser pagos
em dinheiro ou cheque à ordem da Valnor � Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S. A.

11 � Data e hora limites para entrega das propostas:

a) As propostas, que serão entregues em duplicado, devem ser
entregues em mão ou enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, contra recibo, para os escritórios
do accionista maioritário da Valnor, S. A., Empresa Geral
do Fomento, S. A., Avenida do Duque de Loulé, 44, 1.º,
1050-091 Lisboa;

b) As propostas devem ser entregues até às 17 horas do 52.º
dia a contar da data de envio para publicação do anúncio
relativo ao presente concurso;

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

12 � Data, hora e local do acto público e indicação das pesso-
as que podem assistir � proceder-se-á à abertura das propostas
pelas 12 horas do 1.º dia útil imediato à data limite para a apre-
sentação das propostas, nos escritórios do accionista maioritário
da Valnor, S. A., Empresa Geral do Fomento, S. A., Avenida do
Duque de Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lisboa, podendo a ela assistir
os mandatários das empresas concorrentes devidamente creden-
ciados para o efeito.

13 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajo-
sa, atendendo-se aos factores e subfactores de apreciação que se
indicam por ordem decrescente:

a) Valor técnico, nível de garantia e assistência � 45 %:

i) Material e capacidade;
ii) Sistema de abertura;

iii) Inserção urbanística;
iv) Garantia e assistência;

b) Preço � 35 %;
c) Prazo de entrega � 20 %.

14 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas pelo prazo de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. Este prazo, se necessário, considerar-se-á prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por iguais períodos.

15 � Prestação de caução e modalidades essenciais de pagamen-
to � a caução é de 5 % do total da adjudicação, excluindo o IVA, e
será prestada na data da celebração do contrato por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante garantia bancária ou seguro-caução.

Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de
60 dias a contar da data de recepção das respectivas facturas,
desde que as mesmas tenham tido a aprovação da entidade adju-
dicante.

Serão praticadas as seguintes condições de pagamento:

20 % com a assinatura do contrato;
80 % com a entrega do(s) equipamento(s).

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indica-
tivo, nos termos do artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

17 � 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.

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 9 de
Maio de 2001.

19 � Data da recepção do anúncio para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 10 de Maio de 2001.

9 de Maio de 2001. � Pela Administração (Assinaturas ilegíveis.)
4-2-16 078

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito da União Euro-
peia para fornecimento e montagem do equipamento
da estação de triagem do aterro sanitário de Avis e
respectiva nave de cobertura.

1 � Designação e endereço da entidade adjudicante � Valnor �
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano,
S. A., aterro sanitário de Avis, Herdade do Meloeiro, freguesia de
Figueira e Barros, 7480-999 Avis.

2 � Objecto do concurso público:

a) O concurso toma a designação de «Fornecimento e mon-
tagem do equipamento da estação de triagem do aterro
sanitário de Avis e respectiva nave de cobertura» e con-
siste no fornecimento e montagem de equipamento da
estação de triagem e respectiva nave de cobertura, inclu-
ídos, respectivamente, quanto ao fornecimento na subca-
tegoria 29.56.25 e quanto à construção na subcategoria
45.21.72 da 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, n.º L177, de
22 de Junho de 1998.

A natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a
seguinte:

I) Com a apresentação da proposta:

A) Estudo prévio da estação de triagem de Avis;

II) Após a adjudicação da proposta:

A) Elaboração do projecto de execução da estação
de triagem de Avis, de acordo com o estudo pré-
vio;

B) Execução das obras projectadas de acordo com o
faseamento pretendido nas cláusulas técnicas es-
peciais (incluindo a montagem do equipamento
mecânico, electromecânico e eléctrico), nomea-
damente: construção de uma instalação coberta e
fechada, para funcionamento do sistema de tria-
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gem, rede de abastecimento e distribuição de água,
drenagem e tratamento de esgotos, abastecimen-
to de energia eléctrica e iluminação exterior, en-
tre outras;

b) Quantidade e calendário provisório do exercício de opções
relativas a aquisições de bens e ou execução de trabalhos
suplementares � nos três anos subsequentes à assinatura do
contrato, a Valnor � Valorização e Tratamento de Resí-
duos Sólidos do Norte Alentejano, S. A., poderá recorrer
ao ajuste directo quando se tratar de entregas complemen-
tares dos bens fornecidos destinadas à substituição parcial
dos bens fornecidos ou ampliação de fornecimentos, ou da
execução de trabalhos complementares dos prestados ou
novos trabalhos que consistam na repetição de outros si-
milares confiados ao adjudicatário, nos termos previstos no
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Os
preços propostos deverão ser válidos, para fornecimentos
e trabalhos posteriores, por um período de dois anos após
a assinatura do contrato;

c) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento e monta-
gem do equipamento da estação de triagem do aterro sani-
tário de Avis e respectiva nave de cobertura.

3 � Local da entrega dos bens e da execução da obra � distrito
de Portalegre, concelho de Avis.

4 � Datas limite para o início e para a conclusão do forneci-
mento � os prazos de entrega do equipamento e da montagem e
execução pretendidas são:

a) Elaboração do projecto de execução � 45 dias;
b) Fornecimento, montagem e construção � 120 dias.

Assim, o prazo global para a elaboração do projecto de execução
e execução das obras será a propor pelos concorrentes, devendo ser
igual ou inferior a 165 dias após a data de assinatura do contrato.

5 � Qualificação dos concorrentes:

a) Abrangendo o presente concurso, simultaneamente, aqui-
sições de bens e serviços e empreitadas de obras públi-
cas, podem concorrer empresas fornecedoras deste tipo
de equipamento devidamente habilitadas para o efeito,
devendo apresentar garantias de manutenção e assistên-
cia futuras relativas ao equipamento a fornecer, e ou os
titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercado de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
devendo ser titulares das autorizações das 1.ª e 2.ª sub-
categorias da 1.ª categoria, das 1.ª, 3.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e
13.ª subcategorias da 3.ª categoria, das 1.ª, 7.ª e 10.ª
subcategorias da 5.ª categoria e das 2.ª e 4.ª subcatego-
rias da 6.ª categoria e das classes correspondentes, cada
uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes res-
peitem, consoante a parte que a cada um desses traba-
lhos cabe na proposta;

b) Poderão igualmente concorrer:

i) Empresas nacionais de outros Estados membros da
União Europeia não detentoras de certificados de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, titulares de
certificados de inscrição oficial de empreiteiros apro-
vados, adequados à obra posta a concurso e emitidos
por autoridade competente de Estado membro da União
Europeia;

ii) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu, nos termos do
mesmo acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção;

iii) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do
Comércio, nos termos estabelecidos nesse acordo;

c) Os concorrentes têm de possuir capacidade técnica e finan-
ceira que garanta a execução total dos trabalhos, nos exac-
tos termos das exigências especificadas no programa de
concurso e no caderno de encargos.

6 � Reservas quanto à adjudicação � não serão admitidas pro-
postas relativas a parte dos bens ou trabalhos objecto do concurso.

7 � Variantes � é proibida a apresentação de alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos, sendo permitida a apresentação de
propostas variantes.

8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devem preencher � a apreciação das condições de
carácter profissional e económico que os concorrentes devem pre-
encher será efectuada através da apresentação dos documentos cons-
tantes dos artigos 34.º, 35.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

A apreciação das condições de carácter técnico que os concor-
rentes devem preencher será efectuada através da apresentação dos
documentos constantes do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, quanto aos fornecedores do tipo de equipamento
posto a concurso e do artigo 68.º, n.º 1, alíneas l) a q), do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, quanto aos empreiteiros de obras
públicas.

9 � Forma da proposta � a proposta de preço será elaborada
referenciando o preço global para a elaboração do projecto de exe-
cução e série de preços para o fornecimento e montagem do equi-
pamento e execução da nave e obras complementares.

10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � os concorrentes podem ser empresas ou agrupamen-
tos de empresas, residentes ou não residentes em território nacio-
nal, sem qualquer modalidade jurídica de associação no momento em
que se apresentem a concurso, desde que declarem a intenção, em
caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, agru-
pamento complementar de empresas ou sociedade anónima, em
qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária dos con-
sorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio,
agrupamento ou sociedade.

11 � Designação, endereço e horário da entidade a quem podem
ser pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser examinados ou pedidos nos escritórios do accionista
maioritário da Valnor, S. A., Empresa Geral do Fomento,
S. A., Avenida do Duque de Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lis-
boa (telefone: 213309700; fax: 213309701), durante as
horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas e 30 minutos às 17 horas;

b) O processo do concurso será fornecido, no prazo máximo
de quatro dias úteis após a recepção do respectivo pedido,
nos escritórios do accionista maioritário da Valnor, S. A.,
Empresa Geral do Fomento, S. A., Avenida do Duque de
Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lisboa;

c) Os pedidos de documentos podem ser apresentados até ao
5.º dia útil anterior ao termo do prazo para apresentação
das propostas;

d) O preço dos documentos é de 10 000$, com exclusão do
imposto sobre valor acrescentado, que deverão ser pagos
em dinheiro ou cheque à ordem da Valnor � Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S. A.

12 � Data e hora limites para entrega das propostas:

a) As propostas, que serão entregues em duplicado, devem ser
entregues em mão, ou enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, contra recibo, para os escritórios
do accionista maioritário da Valnor, S. A., Empresa Geral
do Fomento, S. A., Avenida do Duque de Loulé, 44, 1.º,
1050-091 Lisboa;

b) As propostas devem ser entregues até às 17 horas do 52.º dia
a contar da data de envio para publicação do anúncio rela-
tivo ao presente concurso;

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

13 � Data, hora e local do acto público e indicação das pessoas
que podem assistir � proceder-se-á à abertura das propostas pelas
15 horas do 1.º dia útil imediato à data limite para a apresentação
das propostas, nos escritórios do accionista maioritário da Valnor,
S. A., Empresa Geral do Fomento, S. A., Avenida do Duque de
Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lisboa, podendo a ela assistir os manda-
tários das empresas concorrentes devidamente credenciados para o
efeito.

14 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajo-
sa, atendendo-se aos factores e subfactores de apreciação que se
indicam por ordem decrescente:

a) Valor técnico, nível de garantia e assistência � 45 %:

i) Qualidade e funcionalidade dos equipamentos propos-
tos e garantias propostas;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2001 10 925

ii) Concepção funcional e operacional da estação de tria-
gem;

iii) Qualidade (arquitectura exterior e interior) das insta-
lações;

iv) Cumprimento das cláusulas técnicas específicas do con-
curso;

v) Sistema de drenagem de águas pluviais, sistema de dre-
nagem de esgotos e das escorrências superficiais de
lavagem dos pisos e equipamentos, rede de abasteci-
mento de água, instalação eléctrica e instalação tele-
fónica;

vi) Arranjo paisagístico e vias internas de acesso;

b) Preço � 35 %:

i) Preço para fornecimento e montagem do equipamento;
ii) Preço para montagem e execução das naves e obras

complementares;
iii) Preço para concepção;
iv) Preço para formação e arranque;
v) Minuta e inclusão de lista de preços unitários de todos

os fornecimentos e obras de construção civil preten-
didos no caderno de encargos;

c) Prazo de entrega dos equipamentos e execução dos traba-
lhos � 20 %:

i) Desenvolvimento temporal das obras e fornecimentos;
ii) Desenvolvimento temporal da concepção.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas pelo prazo de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. Este prazo, se necessário, considerar-se-á prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por iguais períodos.

16 � Prestação de caução e modalidades essenciais de pagamen-
to � a caução é de 5 % do total da adjudicação, excluindo o IVA, e
será prestada na data da celebração do contrato por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante garantia bancária ou seguro-caução.

Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de
60 dias a contar da data de recepção das respectivas facturas, desde
que as mesmas tenham tido a aprovação da entidade adjudicante.

Serão praticadas as seguintes condições de pagamento:

20 % com a assinatura do contrato;
80 % com a entrega dos equipamentos, montagem e construção.

17 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo,
nos termos do artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 9 de
Maio de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 10 de Maio de 2001.

9 de Maio de 2001. � Pela Administração (Assinaturas ilegíveis.)
4-2-16 079

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito da União Euro-
peia para fornecimento de equipamento móvel para
recolha selectiva no distrito de Portalegre.

1 � Designação e endereço da entidade adjudicante � Valnor �
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano,
S. A., aterro sanitário de Avis, Herdade do Meloeiro, freguesia de
Figueira e Barros, 7480-999 Avis.

2 � Objecto do concurso público:

a) O concurso toma a designação de «Fornecimento de equi-
pamento móvel para recolha selectiva no distrito de Por-
talegre» e consiste no fornecimento três viaturas de
19 000 kg de peso bruto equipadas com grua e caixa de carga
25 m3-30 m3, basculantes para a retaguarda incluídas na sub-

categoria 34.10.41 da 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 Ju-
nho de 1998;

b) Quantidade e calendário provisório do exercício de opções
relativas a aquisições suplementares � a entidade adjudi-
cante poderá, se assim o entender, solicitar entregas com-
plementares do(s) bem(ns) fornecido(s). Para as aquisições
subsequentes, o prazo de entrega deverá ser igual ou infe-
rior a 60 dias após o pedido de fornecimento;

c) Nos três anos subsequentes à assinatura do contrato, a
Valnor � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
do Norte Alentejano, S. A., poderá recorrer ao ajuste di-
recto quando se trate de entregas complementares desti-
nadas à substituição parcial dos bens fornecidos ou ampli-
ação de fornecimentos, nos termos previstos no artigo 86.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Os preços pro-
postos deverão ser válidos, para fornecimentos posterio-
res, por um período de dois anos após a assinatura do
contrato;

d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de três viatu-
ras de 19 000 kg de peso bruto equipadas com grua e caixa
de carga 25 m3-30 m3, basculantes para a retaguarda.

3 � Local da entrega dos bens � distrito de Portalegre, conce-
lhos de Avis e Campo Maior.

4 � Datas limite para o início e para a conclusão do forneci-
mento � o prazo de entrega do equipamento será proposto pelo
concorrente, devendo ser igual ou inferior a 60 dias após a data da
assinatura do contrato para o fornecimento pretendido.

5 � Qualificação dos concorrentes � podem concorrer empre-
sas fornecedoras deste tipo de equipamento devidamente habilitadas
para o efeito, devendo estas apresentar garantias de manutenção e
assistência futuras relativas ao equipamento a fornecer.

6 � Reservas quanto à adjudicação � a Valnor � Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S. A., reser-
va-se o direito de efectuar adjudicação singular ou parcial de qual-
quer (quaisquer) tipo(s) de equipamento(s) apresentado(s) pelos con-
correntes ou a faculdade de efectuar adjudicações parcelares dos tipos
de equipamento apresentados/serviços a prestar pelos concorrentes,
a várias propostas ou concorrentes, desde que estejam de acordo com
o caderno de encargos

7 � Variantes � é proibida a apresentação de alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos, sendo permitida a apresentação de
propostas variantes.

8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devem preencher � a apreciação das condições de
carácter profissional, técnico e económico que os concorrentes de-
vem preencher será efectuada através da apresentação dos documen-
tos constantes dos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

9 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � os concorrentes podem ser empresas ou agrupamen-
tos de empresas, residentes ou não residentes em território nacio-
nal, sem qualquer modalidade jurídica de associação no momento em
que se apresentem a concurso, desde que declarem a intenção, em
caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, agru-
pamento complementar de empresas ou sociedade anónima, em
qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária dos con-
sorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio,
agrupamento ou sociedade.

10 � Designação, endereço e horário da entidade a quem podem
ser pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser examinados ou pedidos nos escritórios do accionista
maioritário da Valnor, S. A., Empresa Geral do Fomento,
S. A., Avenida do Duque de Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lis-
boa (telefone: 213309700; fax: 213309701), durante as
horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas e 30 minutos às 17 horas;

b) O processo do concurso será fornecido, no prazo máximo
de quatro dias úteis após a recepção do respectivo pedido,
nos escritórios do accionista maioritário da Valnor, S. A.,
Empresa Geral do Fomento, S. A., Avenida do Duque de
Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lisboa;
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c) Os pedidos de documentos podem ser apresentados até ao
5.º dia útil anterior ao termo do prazo para apresentação
das propostas;

d) O preço dos documentos é de 10 000$, com exclusão do
imposto sobre valor acrescentado, que deverão ser pagos
em dinheiro ou cheque à ordem da Valnor � Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S. A.

11 � Data e hora limites para entrega das propostas:

a) As propostas, que serão entregues em duplicado, devem ser
entregues em mão, ou enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, contra recibo, para os escritórios
do accionista maioritário da Valnor, S. A., Empresa Geral
do Fomento, S. A., Avenida do Duque de Loulé, 44, 1.º,
1050-091 Lisboa;

b) As propostas devem ser entregues até às 17 horas do 52.º dia
a contar da data de envio para publicação do anúncio rela-
tivo ao presente concurso;

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

12 � Data, hora e local do acto público e indicação das pessoas
que podem assistir � proceder-se-á à abertura das propostas pelas
10 horas do 1.º dia útil imediato à data limite para a apresentação
das propostas, nos escritórios do accionista maioritário da Valnor,
S. A., Empresa Geral do Fomento, S. A., Avenida do Duque de
Loulé, 44, 1.º, 1050-091 Lisboa, podendo a ela assistir os manda-
tários das empresas concorrentes devidamente credenciados para o
efeito.

13 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância �
a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajo-
sa, atendendo-se aos factores e subfactores de apreciação que se
indicam por ordem decrescente:

a) Valor técnico, nível de garantia e assistência � 45 %:

i) Características técnicas;
ii) Características técnicas comuns;

iii) Prazo de garantia;
iv) Garantia de manutenção e assistência futura, eficiên-

cia nas reparações e fornecimento de peças, forneci-
mento de peças para os anos seguintes;

b) Preço � 35 %:

i) Preço;
ii) Condições de pagamento;

c) Prazo de entrega � 20 %:

i) Prazo de entrega;
ii) Legalização dos equipamentos, adestramento do pes-

soal, documentação técnica.

14 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas pelo prazo de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega. Este prazo, se necessário, considerar-se-á prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por iguais períodos.

15 � Prestação de caução e modalidades essenciais de pagamen-
to � a caução é de 5 % do total da adjudicação, excluindo o IVA, e
será prestada na data da celebração do contrato por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante garantia bancária ou seguro-caução.

Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de
60 dias a contar da data de recepção das respectivas facturas, desde
que as mesmas tenham tido a aprovação do dono da obra.

Serão praticadas as seguintes condições de pagamento:

20 % com a assinatura do contrato;
80 % com a entrega do(s) equipamento(s).

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo,
nos termos do artigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

17 � 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.

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 9 de
Maio de 2001.

19 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 10 de Maio de 2001.

9 de Maio de 2001. � Pela Administração (Assinaturas ilegíveis.)
4-2-16 077

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DO PORTO, E. M.

Anúncio

Concurso público da empreitada de arranjo exterior
dos edifícios do Bairro Agra do Amial

A Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto,
E. M., vem informar todos os interessados que, nos termos do dis-
posto na cláusula 2.º do programa do concurso, foram prestados
esclarecimentos sobre as peças patenteadas no concurso público
da empreitada do arranjo exterior dos edifícios do Bairro Agra do
Amial, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 85, de 10 de
Abril de 2001, e que os mesmos se encontram patentes, para con-
sulta pelos interessados, na sede da empresa, sita na Rua Monte
dos Burgos, 12, Porto.

4 de Maio de 2001. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Vitorino Pereira Ferreira. 06-1-031 227

Anúncio

Concurso público da empreitada de ampliação
das instalações do BSB � Constituição

1 � O presente concurso é promovido pela Gestão de Obras
Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M., abreviadamente de-
signada por GOP, E. M., com sede na Rua Monte dos Burgos, 12,
4250 Porto (telefone: 228339300; fax: 228339310).

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

3 � a) Os trabalhos de empreitada serão executados nas instala-
ções do BSB da Constituição, localizadas na Rua da Constituição, na
cidade do Porto.

b) A empreitada designa-se empreitada de ampliação das instala-
ções do BSB � Constituição, envolve a execução dos trabalhos de
extensão do edifício existente, com a construção de um novo pavi-
lhão.

Classificação � código 45.21.15.00-4 do Vocabulário Comum
para os Contratos Públicos, publicado no suplemento do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro
de 1996.

O preço base do concurso é de 37 000 000$ (184 555 euros), com
exclusão de IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 150 dias contados

da data da sua consignação.
5 � a) Encontram-se patentes na sede da GOP, para consulta ou

aquisição pelos interessados, durante as horas de expediente e até à
data limite para entrega das propostas, o processo de concurso e
documentos complementares. Desde que solicitadas até ao dia 26 de
Junho de 2001, os interessados poderão obter cópias das peças es-
critas e desenhadas do processo de concurso no prazo de seis dias
contados da data da recepção do pedido escrito na sede da GOP. Os
pedidos de reserva de cópias de exemplares do processo de concurso
poderão ser enviados por fax ou via postal para os escritórios da
GOP, com identificação do requerente, respectivo número de con-
tribuinte, telefone e morada.

b) As cópias do processo de concurso serão entregues aos reque-
rentes mediante o pagamento de 50 000$, acrescidos de IVA calcu-
lado à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro ou em cheque à
ordem da GOP, ou enviadas à cobrança, se tal for solicitado pelos
interessados no pedido de reserva.

6 � a) As propostas e os documentos que as acompanham
deverão ser entregues ou enviados pelo correio até às 17 horas
do dia 2 de Julho de 2001, pelos concorrentes ou seus represen-
tantes.
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b) As propostas devem ser dirigidas para a sede da GOP, E. M.,
sita na Rua Monte dos Burgos, 12, 4250 Porto.

c) As propostas e os documentos que as acompanhem são obriga-
toriamente redigidos em língua portuguesa. Quando, pela sua pró-
pria natureza ou origem, algum documento estiver redigido noutra
língua, deve o candidato fazê-lo acompanhar de tradução devida-
mente legalizada em relação à qual declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os originais.

d) Os documentos que instruem as propostas são os indicados na
cláusula 16.ª do programa.

7 � a) Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, ape-
nas nele podendo intervir os concorrentes e seus representantes
quando devidamente credenciados, com o limite de dois por concor-
rente.

b) O acto público do concurso realizar-se-á pelas 10 horas do dia
3 de Julho de 2001.

8 � a) O adjudicatário garantirá por caução, de valor e a prestar
nos termos indicados no processo de concurso, o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assuma com a celebração do con-
trato de empreitada.

b) O adjudicatário contratará e manterá válidos os seguros pre-
vistos nos termos do processo de concurso.

9 � A empreitada segue o regime de preço global, nos termos da
alínea a) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O
financiamento da empreitada será assegurado pelo município do
Porto.

10:
10.1 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de

empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas satisfaçam as disposições
legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas.

10.2 � A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida
na apresentação das propostas, mas as empresas agrupadas serão
solidariamente responsáveis, perante a GOP, E. M., pela manuten-
ção da sua proposta com as legais consequências.

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

11 � Os candidatos deverão preencher cumulativamente os se-
guintes requisitos, sem os quais não serão admitidos ao concurso:

a) Titularidade de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas contendo as autorizações seguintes: 1.ª sub-
categoria da 1.ª categoria de classe correspondente ao va-
lor da proposta e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria de classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados a que
respeitem;

b) Aplica-se nesta matéria o disposto nos artigos 67.º e 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Detenção cumulativa dos requisitos mínimos de carácter
económico-financeiro e técnico explicitados no programa
do concurso.

12 � As propostas manter-se-ão válidas pelo prazo de 66 dias
contados do acto público do concurso, prorrogando-se, no seu ter-
mo, por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram
em contrário, por mais 44 dias.

13 � A empreitada será adjudicada em função do critério da pro-
posta economicamente mais vantajosa, por aferição dos factores e
subfactores seguintes, que se apresentam ambos por ordem decres-
cente de importância:

Factores Ponderação

Preço ........................................................................ 80 %
Prazo ........................................................................ 20 %

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Nos documentos a apresentar pelos concorrentes para ava-

liação das respectivas capacidades económico-financeiras estão com-
preendidos os seguintes: formulário de indicadores financeiros, se-
gundo modelo a fornecer pela GOP; relatório e parecer do ROC,
quando a empresa esteja obrigada a ter ROC.

16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

10 de Maio de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Vitorino Pereira Ferreira. 06-1-031 228
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Comissão do Domínio Público Marítimo

Nos termos do n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 468/71,
de 5 de Novembro, o parecer n.º 5915, de 1 de Fevereiro de 2001,
referente ao processo n.º 4284/95, da Comissão do Domínio Pú-
blico Marítimo, sobre a delimitação do domínio público marítimo
com um prédio misto, situado no lugar de São Paio, freguesia de
Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, foi homologado por
despachos de 1 de Março de 2001 do almirante Chefe do Estado-
-Maior da Armada, por delegação do Ministro da Defesa Nacional,
e de 19 de Março de 2001 do Ministro da Justiça, aprovando o
seguinte

Auto de delimitação

Ao 3.º dia do mês de Março do ano de 2000, pelas 10 horas e
30 minutos, na Administração dos Portos do Douro e Leixões, reu-
niu a Comissão de Delimitação, nomeada por portaria publicada no
Diário da República, 3.ª série, n.º 186, de 12 de Agosto de 1996,
constituída pelo capitão-de-mar-e-guerra na reserva António Ale-
xandre Welti Duque Martinho como representante da Marinha e
presidente da Comissão, pelo engenheiro Fernando Emílio Brogueira
Dias, como representante da Administração dos Portos do Douro e
Leixões, e pelo engenheiro Ilídio Manuel Beleza Moreira, como
representante do requerente, a fim de elaborar o auto de delimita-
ção do domínio público marítimo com o prédio situado no lugar de
São Paio, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, que
o requerente, Sociedade Imobiliária do Cabedelo, L.da, declara
pertencer-lhe.

A Comissão, dando cumprimento ao parecer n.º 5857, de 30 de
Setembro de 1999, da Comissão do Domínio Público Marítimo,

homologado pelo almirante Chefe do Estado-Maior da Armada no
dia 1 de Outubro de 1999, em face dos estudos a que procedeu,
tanto no gabinete como no campo, e de acordo com o teor das
actas n.os 1, 2 e 3, resolveu propor a delimitação do domínio pú-
blico marítimo com o referido prédio, segundo a poligonal defini-
da pelos vértices numerados de 1 a 5, a que correspondem as coor-
denadas rectangulares do sistema Hayford-Gauss com origem no
ponto central da Melriça com as cotas referenciadas ao plano do
nível médio, cujos valores vão indicados no quadro que se segue,
em conformidade com a planta de delimitação que se anexa ao
presente auto:

Cota

9,80
3,60
3,55
3,10
3,00

Vértice

1 ............................
2 ............................
3 ............................
4 ............................
5 ............................

M

� 43 693,30
� 43 719,20
� 43 707,41
� 43 681,44
� 43 660,32

P

+ 163 522,04
+ 163 554,60
+ 163 559,14
+ 163 574,54
+ 163 585,60

O requerente foi alertado para o direito de preferência do Estado
em caso de alienação, tendo em conta o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 9.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, e para as ser-
vidões, limitações e obrigações constantes do artigo 12.º do mesmo
decreto-lei.

E nada mais havendo a tratar, foram dados por findos os traba-
lhos e elaborado, em duplicado, o presente auto de delimitação, que,
depois de lido e achado conforme, vai ser assinado por todos os
membros da Comissão.

António Alexandre Welti Duque Martinho � Fernando Emílio
Brogueira Dias � Ilídio Manuel Moreira.

26 de Março de 2001. � O Presidente da Comissão do Domínio
Público Marítimo, Fausto Morais de Brito e Abreu, VALM. RES.

10-2-123 197
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MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Despacho

Por despacho de 21 de Fevereiro de 2001 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado nos termos da competência atribu-
ída por delegação de poderes, foi autorizado o cancelamento da
concessão da carreira de serviço público de passageiros entre Cabra
Figa-Oeiras (est.), concessionada desde 19 de Janeiro de 1999 à
empresa Stagecoach Portugal � Transportes Rodoviários, L.da,
com sede na Rua do Capitão Rey Vilar, 383, Alvide, 2750 Cascais.

23 de Março de 2001. � Pelo Director-Geral, o Chefe de Divi-
são, Joaquim Ferreira. 10-2-123 304

Despacho

Por despacho de 21 de Fevereiro de 2001 do subdirector-geral de
Transportes Terrestres, exarado nos termos da competência atribu-
ída por delegação de poderes, foi autorizado o prolongamento até
Oeiras (est.) da carreira de serviço público de passageiros entre Al-
gueirão Velho-Bairro da Tabaqueira, explorada por Stagecoach Por-
tugal � Transportes Rodoviários, L.da, com sede na Rua do Capitão
Rey Vilar, 383, Alvide, 2750 Cascais, passando a respectiva con-
cessão a designar-se:

Algueirão Velho (Bairro Nova Imagem)-Oeiras (est.).

Este despacho anula e substitui o despacho publicado em 12 
de Outubro de 2000 na 3.ª série do Diário da República, a
p. 21 696.

23 de Março de 2001. � Pelo Director-Geral, o Chefe de Divi-
são, Joaquim Ferreira. 10-2-123 305

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Geológico e Mineiro

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que José Aldeia Lagoa &
Filhos, L.da, requereu a atribuição de direitos de prospecção e pes-
quisa de depósitos minerais de caulino numa área localizada no con-
celho de Oliveira de Azeméis, delimitada pela poligonal cujos vérti-
ces se indicam seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss,
referidas ao ponto central:

-94 de cadastro e a denominação de «Vela Nordeste», localizado na
freguesia de Vela, concelho e distrito da Guarda, celebrado em 28 de
Março de 2001, ao abrigo dos artigos 9.º e 21.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 90/90, e nos termos dos artigos 16.º e 21.º do Decreto-Lei
n.º 88/90, de 16 de Março.

Concessionário � José Aldeia Lagoa & Filhos, L.da

Área concedida � 140,4370 ha, delimitada pela poligonal cujos
vértices, em coordenadas rectangulares planas, no sistema Hayford-
-Gauss, referidas ao ponto central, são as seguintes:

Vértice

1 .......................................
2 .......................................
3 .......................................
4 .......................................

Meridiana (m)

� 32 400
� 31 900
� 31 900
� 32 400

Perpendicular (m)

+ 129 300
+ 129 300
+ 128 700
+ 128 700

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente, para consulta, dentro das horas de expedi-
ente, na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento, do Instituto Geológico e Mineiro, sito
na Rua do Almirante Barroso, 38, 3.º, 1049-025 Lisboa, entidade
para quem devem ser remetidas as reclamações.

19 de Abril de 2001. � O Chefe da Divisão de Licenciamento, C.
Magno. 4-2-16 068

Extracto de contrato de exploração

Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 88/90,
publica-se o extracto do contrato de concessão de exploração de
depósitos minerais de feldspato e quartzo, a que corresponde o n.º C-

Vértices

1 .......................................
2 .......................................
3 .......................................
4 .......................................
5 .......................................
6 .......................................
7 .......................................

Meridiana (m)

70 220
70 566
70 475
71 190
70 475
70 375
69 995

Perpendicular (m)

85 965
86 035
86 475
88 375
88 388
88 000
87 212

Prazo � o prazo inicial da concessão é de 15 anos, o qual será
prorrogado a pedido da concessionária por prazo não superior a
5 anos, desde que não se verifique falta de cumprimento das suas
obrigações.

Obrigações:

a) Comunicar ao IGM com a antecedência de 30 dias a data
prevista para a entrada em produção, tendo em conta que
esta deverá ser iniciada dentro de 3 meses contados da pu-
blicação no Diário da República do presente extracto;

b) Executar os trabalhos de exploração em conformidade com
o plano de lavra e os programas anuais aprovados;

c) Dar toda a colaboração na possível criação de complexos
industriais, de comprovada viabilidade económica, relacio-
nados com a actividade, em condições justas e de acordo
com os objectivos de desenvolvimento nacional e regio-
nal;

d) Se no decurso dos trabalhos de exploração forem detecta-
das ocorrências minerais de reconhecido valor económico,
que não as abrangidas pelo presente contrato, a sociedade
obriga-se a informar o Instituto Geológico e Mineiro, indi-
cando também as medidas que se propõe adoptar, em face
das características da ocorrência, tendo em vista o seu apro-
veitamento;

e) Prestar uma caução sob a forma de garantia bancária no
valor de 1 500 000$ (7481,97 euros).

Encargos de exploração � pagar ao Instituto Geológico e Minei-
ro como encargo de exploração uma percentagem de 3 % do valor
à boca da mina dos produtos mineiros ou concentrados expedidos
ou utilizados.

Caducidade � em caso de caducidade do presente contrato por
decurso do prazo, todos os bens afectos à exploração manter-se-ão
na propriedade plena da sociedade.

8 de Maio de 2001. � O Presidente do Conselho Directivo, Luís
José Rodrigues da Costa. 4-2-16 069

Extracto de contrato de prospecção e pesquisa

Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de
16 de Março, publica-se o extracto do contrato para prospecção e
pesquisa de depósitos minerais, no concelho de Pombal, celebrado
em 28 de Março de 2001.

Titular dos direitos � José Aldeia Lagoa & Filhos, L.da

Depósitos � caulino.
Delimitação da área (2,220 km2):

Vértice

1 .......................................
2 .......................................
3 .......................................
4 .......................................
5 .......................................
6 .......................................

Meridiana (m)

� 47 000
� 46 000
� 46 000
� 46 297
� 47 139
� 46 700

Perpendicular (m)

+ 30 000
+ 30 000
+ 29 000
+ 27 216
+ 27 243
+ 29 000

Caução � 1 500 000$ (7481,97 euros).
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Período de vigência � inicial de dois anos, prorrogável por um
ano no máximo uma vez.

Condições de abandono progressivo da área � abandonar 50 %,
em blocos compactos de área não inferior a 1 km2, à escolha do
titular, no termo do período inicial.

Trabalhos mínimos obrigatórios:

a) No período inicial:

Levantamento geológico da área, com cartografia à escala
de 1/10 000;

Elaboração de perfis litológicos � execução de sanjas para
observação das unidades gresosas em profundidade;

Amostragem representativa das áreas produtivas;
Caracterização química, mineralógica, granulométrica e

tecnológica das amostras colhidas, nomeadamente quanto
à resistência mecânica (em cru e pós-cozedura), grau de
brancura e rendimento da lavagem da fracção argilosa;

Avaliação das reservas;
Estudo de pré-viabilidade da exploração;

b) Na prorrogação:

Desenvolvimento do plano de trabalhos iniciado no pri-
meiro período contratual;

Poderão ser autorizados trabalhos diferentes dos referidos
anteriormente, desde que a sociedade prove que a reali-
zação destes não tem justificação técnica e económica.

Investimentos mínimos obrigatórios � 4 000 000$
(19 951,92 euros) no período inicial e 2 500 000$ (12 469,95 eu-
ros) na prorrogação.

Encargos de prospecção e pesquisa � 150 000$ (748,2 euros)/ano.
Prazo da concessão de exploração � não superior a 15 anos,

prorrogável por dois períodos não superiores a 10 e 5 anos.
Encargos de exploração � 3 % do valor do minério à boca da

mina.

8 de Maio de 2001. � O Presidente do Conselho Directivo, Luís
José Rodrigues da Costa. 4-2-16 070

Extracto de contrato de exploração

Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86/90,
publica-se o extracto do contrato de concessão de exploração da
água mineral natural a que corresponde o n.º HM-46 de cadastro e a
denominação de «Caldas do Cró», localizada na freguesia de Rapoula
do Côa, concelho do Sabugal, distrito da Guarda, celebrado em 28 de
Março de 2001, ao abrigo dos artigos 9.º e 46.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 90/90 e nos termos do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 86/
90, de 16 de Março.

Concessionário � Câmara Municipal do Sabugal.
Área concedida � 51,80 ha, delimitada pela poligonal cujos vér-

tices, em coordenadas rectangulares planas, no sistema Hayford-
-Gauss, referidas ao ponto central, são as seguintes:

tigo 26.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de Março, com
inclusão do processo de reconhecimento da água da capta-
ção, tipo furo, ACP2, como água mineral natural;

Apresentar as análises físico-químicas e bacteriológicas da água
nos termos e prazos constantes dos programas anuais defini-
dos pelo IGM;

Propor a definição do perímetro de protecção no prazo de três
meses contados da data da aprovação do plano de exploração;

Submeter ao IGM, no prazo de três anos após a aprovação do
plano de exploração, um projecto para um balneário novo;

A concessionária compromete-se ainda a desenvolver todos os
esforços no sentido de aumentar a qualidade dos serviços, por
forma a fomentar o termalismo;

Prestar uma caução sob a forma de garantia bancária no valor
de 1 000 000$ (4987,98 euros).

Caducidade � quando se verifique a caducidade do presente con-
trato por decurso do seu prazo inicial ou de qualquer das prorroga-
ções, se concedidas nos termos do seu artigo 3.º, todos os bens móveis
e imóveis afectos à exploração manter-se-ão na propriedade plena
da concessionária, ressalvados os direitos de terceiros.

8 de Maio de 2001. � O Presidente do Conselho Directivo, Luís
José Rodrigues da Costa. 4-2-16 071

Instituto Português da Qualidade

Certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de dispositivos limitadores de velocidade
n.º 101.99.01.6.002.

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 281/94, de 11 de
Novembro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de
7 de Abril, é reconhecida a qualificação à empresa Auto Pinto, com
endereço na Estrada Nacional n.º 226, Cruzamento das Courelas,
6420-108 Trancoso, na qualidade de instalador de dispositivos limi-
tadores de velocidade, estando autorizado a colocar a respectiva marca
própria, em anexo, nos locais previstos nos respectivos esquemas
de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

12 de Fevereiro de 2001. � O Vice-Presidente, Carlos Nieto de
Castro.

Vértice

1 .......................................
2 .......................................
3 .......................................
4 .......................................

Meridiana (m)

92 020
93 020
92 920
91 920

Perpendicular (m)

87 060
86 880
86 380
86 560

Caracterização da água � a água caracteriza-se pelos parâmetros
físico-químicos constantes do estudo feito em 22 de Setembro de
1952 pelo Professor Herculano de Carvalho, cujo relatório se en-
contra arquivado no Instituto Geológico e Mineiro, e será explora-
da para fins termais a partir da captação, tipo emergência natural,
denominada «Nascente das Caldas do Cró», sem prejuízo de outras
que venham a ser autorizadas no âmbito da revisão do plano de
exploração.

Prazo � o prazo inicial da concessão é de 50 anos, o qual será
prorrogado a pedido da concessionária por prazo não superior a
20 anos, desde que não se verifique falta de cumprimento das suas
obrigações. Atentos os mesmos princípios, poderá ser concedida nova
prorrogação de 20 anos.

Obrigações:

Propor para aprovação, no prazo de 180 dias após a assinatura
deste contrato, o plano de exploração, a que se refere o ar-

10-2-123 317

Despacho de aprovação de modelo n.º 103.41.01.3.10

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, nos termos
do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria
n.º 953/92, de 3 de Outubro, aprovo os reservatórios cilíndricos ver-
ticais de instalação fixa como recipientes de medida, marca
Cistertorres, modelo «AV», fabricado por Cistertorres, Indústria de
Cisternas, L.da, com sede em Parceiros de Igreja, 2350-213 Torres
Novas.

I � Descrição sumária. � Trata-se de reservatórios cilíndricos
verticais considerados como recipientes de medida, constituídos por
fundos, virolas, entradas de homem, falanges, tecto fixo com ou sem
ecrã interno flutuante, tabuladuras de enchimento, de escoamento e
drenagem, que poderão conter serpentinas, colunas, escadas e plata-
formas ao nível do tecto.

Os reservatórios poderão ser revestidos exteriormente em função
das características físicas dos produtos que armazenam.
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A ligação entre os vários elementos do fundo, virolas e tecto é
feita por soldadura.

Os fundos poderão ser planos, convexos ou côncavos.
Os reservatórios serão fabricados com capacidades nominais até

150 m3.
II � Condições de utilização. � Nos reservatórios para armaze-

namento de diferentes produtos e utilizados como recipientes de
medida serão efectuadas medições das alturas dos fluidos neles con-
tidos. Para tal, terão que conter dispositivos de sondagem, que farão
parte do próprio reservatório, ou indicadores automáticos de nível,
cuja instalação no reservatório terá que satisfazer às condições exi-
gidas pelos fabricantes desses instrumentos.

Os dispositivos de sondagem serão constituídos por uma placa de
sondagem fixada na primeira virola e por um tubo fixado no tecto,
cuja face superior constituirá a superfície de referência total.

A linha que conterá o centro da placa de sondagem terá que pas-
sar pelo centro do tubo.

III � Inscrições e marcações. � Os reservatórios, comercializa-
dos ao abrigo deste despacho de aprovação de modelo, deverão con-
ter uma placa de inscrições, colocada em local visível exterior, onde
constarão, de forma legível e indelével, as indicações seguintes:

Nome ou identificação do fabricante ou importador;
Marca;
Modelo;
Número e ano de fabrico;
Marcação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo

seguinte:

que tem a função de registar medições (picos) acima do limite su-
perior da amplitude, sendo pois um sistema de alerta da amplitude
pré-seleccionada.

Possui a função de sonómetro clássico e integrador, o modelo
«2237-A», e a função de sonómetro integrador e medidor de vi-
brações braço-mão, o modelo «2237-B», além de estar equipado
com um interface série 9600 Baud, ao qual se poderá ligar por in-
termédio de um cabo AO 1386/AO1442, diferentes tipos de equi-
pamentos e duas saídas analógicas AC e DC, permitindo assim di-
ferentes tipos de registo ou a monitorização áudio do sinal de
entrada.

2 � Constituição. � O sistema de medição de níveis de ruído é
constituído por:

2.1 � Equipamento standard:

Microfone ½´´ modelo «4137», pré-polarizado e fixado ao
sonómetro;

Indicador digital de quatro dígitos e uma caixa com os inter-
ruptores de comando;

Adaptador de entrada passivo ZC 0027 (2237-A e 2237-B);
Amplificador de carta ZE 0777 equipado com receptor de ace-

lerações (modelo «2237-B»), que pode ser substituído pelo
adaptador passivo acima referido;

Circuito analógico (tratamento de sinal);
Ajuste de sensibilidade analógico; conversor analógico/digital;
Versão de software 1.1SW;
Calibrador acústico 4226 ou 4231 como parte integrante.

3 � Condições de utilização:
3.1 � Circuito analógico (tratamento de sinal) � o sinal é in-

troduzido no sonómetro através de um microfone pré-polarizado,
um pré-amplificador e uma parte analógica para o seu tratamen-
to, sendo os diferentes parâmetros calculados e armazenados numa
parte digital. O objectivo do pré-amplificador é adaptar a
impedância de saída do microfone à entrada dos circuitos do
sonómetro.

A parte analógica é constituída por três andares de amplificação,
os quais definem as três gamas de medição e que asseguram a pon-
deração em frequência por filtros activos.

O detector RMS trata o sinal respeitante ao tempo de resposta
seleccionado pelo utilizador e determina o nível de pressão so-
nora e o detector pico determina o valor máximo de pico num
segundo. Estes sinais analógicos são enviados para o
microprocessador.

Os dados das medições podem de seguida ser armazenados em
três memórias RAM (buffer, regulação-(log) e memória) e ou ser
enviados para equipamento externo (Dat, computador, impres-
sora gráfica, etc.), através do interface série. Relativamente às
memórias RAM, a memória pode conter até 40 registos armaze-
nados manualmente e na regulação �(log) tem a capacidade de
conter 21 600 a 86 400 conjuntos de resultados. O display é ac-
tualizado 15 vezes por segundo e o parâmetro mostrado é actua-
lizado uma vez por segundo.

Permite efectuar em simultâneo medições do Leq e MaxL, ou em
paralelo com ponderações em frequências independentes para o
mesmo sinal, os seguintes parâmetros: MaxP, MaxL, Minl, SPL,
Pico, Leq e valor instantâneo.

Na situação como medidor de vibrações braço-mão, permite efec-
tuar em simultâneo valores de RMS e pico, para os seguintes parâ-
metros: Aeq, Aeq4, Aeq8, MaxAPico, Amax e Amin.

4 � Características metrológicas:

Modelos «2237 A» ou «2237 B» � função integrador:

Escala de resolução � 0,1 dB;
Gama dinâmica linear � 70 dB;
Gama dinâmica (impulso) � 73 dB;
Gama de medição � desde 30 dB a 140 dB RMS (143 dB

Pico) em três subgamas de 70 dB;
Número de gamas de medição (selecção manual) � 3;
Limite superior RMS para factor de crista = 5-14 dB abaixo

do fim da escala;
Classe de precisão �   II  ;
Ponderação em frequência � A, C e linear de 31,5 a 8 kHz;
Parâmetros de medida � 7 (ver acima no ponto 3.1);
Tempo de resposta � RMS: F (rápida)-125 ms, S (lenta)-1 s,

Leq (impulso)-35 ms, pico (tempo de subida < 50 ms);
Nível de pressão acústica de referência � 94 dB ou 114 dB;

P01

103.41/10

Aquela placa deve conter uma zona para as inscrições seguintes:

Número do boletim de verificação;
Altura total de referência;
Diâmetro médio;
Capacidade nominal, em metros cúbicos, arredondada por de-

feito;
Controlo metrológico.

IV � Punçoamento. � Os dispositivos de sondagem e a placa de
inscrições devem ser punçoados.

V � Validade. � A validade desta aprovação de modelo é de
10 anos a contar da data de publicação no Diário da República.

VII � Depósito de modelo. � Foram depositados, neste Insti-
tuto, desenhos de construção referentes à instalação e às caracterís-
ticas dos dispositivos de sondagem.

15 de Março de 2001. � O Vice-Presidente, Carlos Nieto de
Castro. 10-2-123 322

Despacho de aprovação de modelo n.º 245.70.00.3.35

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos ter-
mos do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Por-
taria n.º 1069/89, de 13 de Dezembro, aprovo o sonómetro
integrador de precisão digital, marca Bruel & Kjaer, modelos
«2237 A» e «2237 B», ambos com a versão de software 1.1 SW,
fabricado por Bruel & Kjaer, DK-2850 Naerum, Dinamarca, e re-
querido pela firma Spectrics Portugal, Sensores e Sistemas, L.da,
com sede na Rua de Alfredo da Silva, 8, bloco B, piso 1,
2720 Amadora.

1 � Descrição sumária. � Trata-se de um sistema de medição
destinado ao controlo dos níveis sonoros ponderados na frequên-
cia e no tempo, apropriado para medições de ruído de âmbito ge-
ral (ambiental ou industrial) fornecendo todos os parâmetros rele-
vantes de acordo com a legislação nacional e normas europeias. É
um instrumento do tipo  II  , de indicação digital dos níveis sono-
ros ponderados, segundo gamas de frequências, para constantes de
tempo rápida, lenta e impulsiva, compreendendo ainda uma indi-
cação analógica, a qual faz uma amostragem contínua em tempo
real do nível da pressão sonora. Tem dois detectores em paralelo,
os quais tratam separadamente o valor RMS e o valor de pico,
permitindo deste modo obter ambos os parâmetros em simultâneo
para o mesmo sinal. Por outro lado, tem um detector Overload,
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Amplitude de medição de referência � 30 dB a 140 dB;
Frequência de referência � 1 kHz;
Calibrador � (precisão ± 0,2 dB; nível de pressão sonora

94 ou 114 dB; frequência 1 kHZ); impedância de saída
e equivalente � 100 W.

Modelo «2237 B» (2257) � função medidor de vibrações braço-
-mão:

Gama de frequência � 8 a 1000 Hz (braço de mão); 8 a
5000 Hz (linear);

Número de gamas de medição (selecção manual) � 2;
Ponderações linear na frequência e vibração no sistema

braço-mão;
Parâmetros de medida � 8 (ver acima no ponto 3.1);
Cálculo automático da exposição � 8 horas e 4 horas;
Tempo de resposta � RMS: 1 s; pico (tempo de subida

< 100 ms).

5 � Inscrições. � Os instrumentos comercializados ao abrigo
deste despacho de aprovação deverão possuir em placa própria ou
autocolantes destrutíveis, as inscrições de forma legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador;
Marca e modelo;
Ano e número de fabrico;
Gama de medição, divisão e classe de precisão.

6 � Marcações. � Os instrumentos deverão possuir em local
visível a marcação correspondente ao símbolo de aprovação de
modelo seguinte:

P00

245.70/35

7 � Selagem. � Os instrumentos serão selados por etiquetas
autocolantes destrutíveis, de acordo com o esquema de selagem pu-
blicado em anexo a este despacho.

8 � Validade. � A validade desta aprovação de modelo é de
10 anos, a contar da data de publicação no Diário da República.

9 � Depósito de modelo. � Ficaram depositados no Instituto
Português da Qualidade desenhos de construção esquemáticos e fo-
tografias do conjunto.

5 de Janeiro de 2001. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.

10-2-123 320

Despacho de aprovação de modelo n.º 245.70.00.3.36

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos ter-
mos do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Porta-
ria n.º 1069/89, de 13 de Dezembro, aprovou o sonómetro
integrador de precisão digital, marca Bruel & Kjaer, modelo
«2238 Mediator», com a versão de software BZ 7126, fabricado por
Bruel & Kjaer, DK-2850 Naerum, Dinamarca, e requerido pela fir-
ma Spectrics Portugal, Sensores e Sistemas, L.da, com sede na Rua
de Alfredo da Silva, 8, bloco B, piso 1, 2720 Amadora.

1 � Descrição sumária. � Trata-se de um sistema do tipo  I  de
concepção modular, destinado ao controlo dos níveis sonoros pon-
derados na frequência e no tempo que alia as capacidades de medi-
ção de um sonómetro de grande precisão, apropriado para medições
de ruído de âmbito geral (ambiental ou industrial) fornecendo todos
os parâmetros relevantes de acordo com a legislação nacional e nor-
mas europeias.

Permite a instalação de diferentes softwares de aplicação, para
realizar diferentes tipos de análise de ruído, nomeadamente análise
espectral em bandas de oitava e terços de oitava, sendo todos os
dados medidos armazenados na memória interna do equipamento.
Os resultados das medições são mostrados num visor de grandes di-
mensões, onde poderão ser visualizados em simultâneo seis parâme-
tros de medida quando em modo de sonómetro ou ainda o espectro
da medição, curva de distribuição cumulativa, de nível ou perfil da
medição.

Tem vários detectores em paralelo, os quais tratam separada-
mente o valor RMS e o valor de pico, permitindo deste modo obter
ambos os parâmetros em simultâneo para o mesmo sinal. Por outro
lado, tem um detector Overload que tem a função de registar me-
dições (pico) acima do limite superior da amplitude, sendo pois
um sistema de alarme respeitantes a sobremodulação. O software
BZ 7126 converte o sonómetro clássico em sonómetro integrador
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de precisão do tipo  I  , permitindo deste modo medir, analisar e
gravar múltiplos parâmetros e informações simultâneas em tempo
real, numa única operação, além de estar equipado com um interface
série RS 232 e duas saídas analógicas AC e DC, permitindo assim
diferentes tipos de registo ou a monitorização áudio do sinal de
entrada.

2 � Constituição. � O sistema de medição de níveis de ruído é
constituído por:

2.1 � Equipamento standard:

Microfone ½" modelo «4188», pré-polarizado e fixado ao
sonómetro;

 Microfone ½" modelo «4189», pré-polarizado, com filtros de
terços/oitavas (hardware incorporável);

Indicador digital de quatro dígitos e uma caixa com os inter-
ruptores de comando; software de análise sonora BZ
7126 (versões 1.0.1 e 1.0.3);

Pré-amplificador ZC 0030; circuito analógico (tratamento de
sinal);

Ajuste de sensibilidade analógico; conversor analógico/digital;
Pára-vento modelo «UA 0237»;
Filtros de terços/oitavas e calibrador acústico 4231 como parte

integrante.

2.2 � Equipamento não standard (módulos): BZ 7123 (V1.01-
-1.02) para análise em frequência (banda oitava e 1/3 oitava); BZ
7124 para monitorização permanente ou semipermanente; BZ
7125 para análise de parâmetros estatísticos LN e medições simul-
tâneas em slow, fast e impulsive.

Software de análise e pós-processamento: Noise explorar
TM7815 ou Evaluator TM7820.

3 � Condições de utilização:
3.1 � Circuito analógico (tratamento de sinal) � o sinal é in-

troduzido no sonómetro através de um microfone pré-polarizado,
um pré-amplificador e uma parte analógica para o seu tratamento,
sendo os diferentes parâmetros calculados e armazenados numa par-
te digital. O objectivo do pré-amplificador é adaptar a impedância
de saída do microfone à entrada dos circuitos do sonómetro.

O sinal proveniente do microfone é alimentado pelos amplifica-
dores apropriados, pelos filtros escolhidos (A, C, L ou filtros de oi-
tava) e pelos filtros de correcção. O Miltiplexer alterna dois sinais
(ou o mesmo sinal ou com diferentes ponderações) através dos
detectores RMS e RMS/Pico e atingindo os filtros de ponderação no
tempo.

Neste ponto, os sinais ainda pertencem ao domínio analógico. Os
sinais são agora convertidos pelo conversor digital/analógico D/A e
todo o processamento de sinal subsequente pertence ao domínio
digital. Finalmente, os sinais são alimentados pelo conversor D/A e
os sinais acumulados são passados para os terminais Aux1 e Aux2,
através do Multiplexer.

Os detectores RMS tratam o sinal respeitante ao tempo de res-
posta seleccionado pelo utilizador e determina o nível de pressão
sonora e os detectores de pico determinam o valor máximo de pico
num segundo. Estes sinais analógicos são enviados para o micropro-
cessador.

Os dados das medições podem ser apresentadas em cinco modos
diferentes para bandas larga e de oitavas, em SLM, distribuição nu-
mérica dos parâmetros estatísticos, historial e de espectro e arma-
zenados em 3 memória e ou ser enviados para equipamento exter-
no (Dat, computador, impressora gráfica, etc.), através do interface
série. Relativamente à capacidade pode conter 100 configurações
e 500 conjuntos de resultados. O display é actualizado 15 vezes
por segundo e o parâmetro mostrado é actualizado uma vez por
segundo.

Permite medir em simultâneo o Lep, d(A) e do MaxLpico (line-
ar) e efectuar em série para o mesmo sinal, as seguintes medições
em simultâneo para bandas larga e de oitava: Dose, Sobrecarga,
MaxLpico, Lxpk (Pico), MaxL, Minl, SPL, SEL, Lep, d, etc., de
acordo com as especificações técnicas referentes aos parâmetros
discretos e estatísticos para ambas as bandas e os parâmetros adi-
cionais.

As ponderações em frequência A, C, Lin (5 Hz a 20 kHz) ou ban-
da de oitava (31,5 Hz a 8 kHz) ou terços oitava (20 Hz a 12,5 kHz)
podem ser usadas em todas as medições.

4 � Características metrológicas:

Escala de resolução � 0,1 dB;
Gama dinâmica linear � 80 dB, seleccionável de 80 a 140 dB

em passos de 10 dB;
Gama dinâmica (impulso) � 83 dB;

Gama de medição � desde 17 dB a 140 dB RMS (143 dB pico)
em seis subgamas de 80 dB;

Nível pico máx. � 3 dB acima do fim da escala;
Atenuação passiva � 20 dB; limiar de medição: 16,6 dB(A)

RMS e 17,7 dB (C);
Número de gamas de medição (selecção manual) � 7;
Limite superior RMS para factor de crista = 10 � 17 dB abai-

xo do fim da escala;
Classe de precisão � I;
Ponderação em frequência � A, C e linear de 5 a 20 kHz ou

banda de oitava;
Tempo de resposta � RMS: F (rápida)-125 ms, S (lenta)-1 s,

Leq (impulso)-25 ms, pico (tempo de subida < 50 ms);
Nível de pressão acústica de referência � 94 dB ou 114 dB;
Amplitude de medição de referência � 50 dB a 130 dB;
Frequência de referência � 1 kHz;
Calibrador � (precisão ± 0,2 dB; nível de pressão sonora 94 ou

114 dB; frequência 1 kHZ); impedância de saída e equivalen-
te � 100 W.

5 � Inscrições. � Os instrumentos comercializados ao abrigo
deste despacho de aprovação deverão possuir em placa própria ou
autocolantes destrutíveis, as inscrições de forma legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador;
Marca e modelo;
Ano e número de fabrico;
Gama de medição, classe de precisão e divisão.

6 � Marcações. � Os instrumentos deverão possuir em local
visível a marcação correspondente ao símbolo de aprovação de
modelo seguinte:

P00

245.70/36

7 � Selagem. � Os instrumentos serão selados por etiquetas
autocolantes destrutíveis, de acordo com o esquema de selagem pu-
blicado em anexo a este despacho.

8 � Validade. � A validade desta aprovação de modelo é de
10 anos, a contar da data de publicação no Diário da República.

9 � Depósito de modelo. � Ficaram depositados no Instituto
Português da Qualidade desenhos de construção esquemáticos e fo-
tografias do conjunto.

5 de Janeiro de 2001. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.
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10-2-123 321

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Alvará n.º 248

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emiti-
do o presente alvará de abertura e funcionamento do estabeleci-
mento denominado Ilha do Tesouro � Jardim de Infância e Ac-
tividades dos Tempos Livres, L.da, sito na Rua da Cidade do
Porto, 87, freguesia da Póvoa de Varzim, concelho da Póvoa de
Varzim, distrito do Porto, propriedade de Ilha do Tesouro �
Jardim de Infância e Actividades de Tempos Livres, L.da, sendo
requerente o mesmo.

As actividades e respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividades � ATL;
Lotação máxima � 16 utentes por turno, um de manhã e ou-

tro à tarde.

15 de Março de 2001. � Pelo Administrador-Delegado Regional do
Norte, Narciso do Nascimento Gomes, adjunto. 10-2-123 319

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE CASTELO DE VIDE

Anúncio

Processo n.º 74/2000.
Falência (apresentação).

São citados os credores de Armindo Ceia & João Manuel � Soc.
Prod. Alim., L.da, com sede no sítio de São José, 7320 Castelo de
Vide, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, 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, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 12 de Outubro de 2000.

18 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Sandra dos Reis Luís. �
O Oficial de Justiça, Rui Calheiros Andrade. 10-2-123 315

TRIBUNAL DA COMARCA DE ELVAS

Anúncio

Autos de processo de falência n.º 335/200 � Secção Única � 2.º
Juízo.

Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A., com sede na Ave-
nida de João XXI, 63, 1017 Lisboa.

Falida � Agrim Soc. Agrícola e Industrial, L.da, com sede na Estra-
da do Caia, em Elvas.

Faz-se saber que correm éditos de 10 dias, finda a dilação de 10,
para os credores da falida acima indicada deduzirem oposição ou
justificarem os seus créditos, como proporem qualquer providência
diferente da requerida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os
meios de prova de que disponham.

Nos termos e para os efeitos do preceituado no artigo 19.º, n.º 2,
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência, consigna-se que a petição inicial deu entrada em Juízo em
9 de Abril de 2001.

17 de Abril de 2001. � O Juiz de Direito, José Manuel Monteiro
Correia. � O Escrivão de Direito, Eurico Mendes Branca.

4-2-16 060

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Faz-se público que correm éditos de 10 dias, contados da publica-
ção do presente anúncio no Diário da República, citando os cre-
dores de Filipe Manuel Magalhães Freitas, casado, industrial, resi-
dente na Rua Nova, Medelo, Fafe, para, no prazo de 10 dias, findo
o dos éditos, nos autos de processo de declaração judicial de falência
n.º 277/01, a correr termos pelo 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Fafe, deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos, bem
como proporem qualquer providência diferente da requerida, deven-
do, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham, nos termos do artigo 20.º, n.os 1, alínea b), 2 e 3, do
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 315/98, de 20 de Outubro.

A petição inicial dos autos supra-referidos deu entrada neste Tri-
bunal no dia 30 de Abril de 2001.

3 de Maio de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Jorge Ferreira
Albernaz. � A Escrivã-Adjunta, Maria Alzira Pinto Nogueira.

06-2-053 267

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Faz-se saber que na falência com o n.º 21/00, de Porfírio Pinto
Soares e mulher, Emília Maria Freitas Moura Guedes Soares, resi-
dentes no Loteamento do Curral, casa 3, Margaride, Felgueiras, a
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correr termos pelo 2.º Juízo deste Tribunal, correm éditos de 10 dias,
contados da publicação do anúncio, notificando os credores e aque-
les falidos para, no prazo de 5 dias posterior ao dos éditos, se
pronunciarem sobre as contas da gerência apresentadas pelo liquida-
tário judicial Dr. José Ferraz, com escritório em Perafita, Duas Igre-
jas, 4560 Penafiel.

30 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Ana Luísa Gomes
Loureiro. � O Oficial de Justiça, Domingos da Costa Alves.

06-2-053 251

TRIBUNAL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio
Processo n.º 291/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Fernando Tomás dos Santos Ferreira.

A Dr.ª Maria Helena Lamas, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca da Figueira da Foz:

Faz saber que são citados os credores do requerido Fernando
Tomás dos Santos Ferreira, residente na Rua de D. José I, 7.º, H,
Figueira da Foz, 3080 Figueira da Foz, para, no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-
-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 24 de Abril de 2001.

2 de Maio de 2001. � A Juíza de Direito, Maria Helena Lamas. �
O Oficial de Justiça, Arsénio Cruz. 06-2-053 256

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 281/2001.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerida � Maria Arlinda Machado Gonçalves de Freitas.

Maria José Carvalho Guimarães, juíza de direito, de turno, no Tribu-
nal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida Maria Arlinda
Machado Gonçalves de Freitas, residente na Rua de Paulo VI, 742,
3.º, Urgeses, em Guimarães, 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, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 11 de Abril de 2001.

16 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José Carvalho
Guimarães. � O Oficial de Justiça, Adélio Jorge Silva.

06-2-053 265

Anúncio
Processo n.º 339/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � João Lima Martins e outro(s).

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 dos requeridos João Lima
Martins e esposa, Joaquina da Conceição Pereira Macedo, residen-
tes no lugar de Cezil, Azurém, 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, dedu-
zirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 27 de Abril de 2001.

2 de Maio de 2001. � O Juiz de Direito, José Lino S. R. Galvão
Alvoeiro. � O Escrivão-Adjunto, Domingos Osvaldo Palas Diegues.

06-2-053 258

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

Anúncio
Processo n.º 7/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Maria Eduarda Castanheira.
Requerida � Prod. Alim. Costa, Martins & Castanheira.

Luís Miguel S. da Silva Caldas, juiz de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Loulé:

Faz saber que por sentença de 27 de Abril de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Prod. Alim. Costa,
Martins & Castanheira, com sede na Estrada Nacional n.º 125,
Baceladas, Vale de Judeu, 8125 Quarteira, tendo sido fixado em
45 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

2 de Maio de 2001. � O Juiz de Direito, Luís Manuel S. da Silva
Caldas. � O Oficial de Justiça, António Clareza. 4-2-16 067

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LOULÉ

Anúncio
Processo n.º 178/2001.
Falência (requerida).
Requerente � NIARICAR � Imobiliária e Gestão, L.da

Requerida � Mercusa � Comércio de Automóveis e Acessórios, L.da

O Dr. Carlos Jorge Serrano Alves, juiz de direito do 3.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Loulé:

Anuncia que são citados os credores desconhecidos da requerida
Mercusa � Comércio de Automóveis e Acessórios, L.da, com sede na
Estrada Nacional n.º 125, Troto, Almancil, Loulé, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria deste Tribunal em 23 de Abril
de 2001.

27 de Abril de 2001. � O Juiz de Direito, Carlos Jorge Serrano
Alves. � O Escrivão Auxiliar, António Santos. 12-2-466

TRIBUNAL DA COMARCA DE MOURA

Anúncio

A Dr.ª Sónia Alexandra Sousa de Moura, juíza de direito da Secção
Única do Tribunal da Comarca de Moura:

Faz saber que correm éditos de 10 dias, a contar da data da publi-
cação do anúncio, nos autos de processo de falência distribuídos no
dia 1 de Fevereiro de 2001 à Secção Única deste Tribunal e que foram
registados sob o n.º 30/2001, e em que é requerente Vital Nascimen-
to & Tito, L.da, com sede na Docapesca de Pedrouços, módulos de
venda n.os 25-27, Lisboa, e requerido António Canivete Amaro, em-
presário em nome individual, residente na Rua de Santana, 28, Safa-
ra, Moura, e que são citados os credores desconhecidos para, no pra-
zo de 10 dias, findo o dos éditos, querendo, deduzirem oposição ou
justificarem os seus créditos, como proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo, em todo o caso, oferecer
logo todos os meios de prova de que disponham.

26 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Sónia Alexandra Sousa
de Moura. � O Escrivão de Direito, Jorge Manuel Duarte Lopes
Alves. 18-2-018 552

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

Anúncio
Processo n.º 386/2000.
Falência (requerida).



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 118 � 22 de Maio de 200110 936

Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requeridos � Manuel Filipe Moreira dos Santos e outro(s).

O Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, juiz de direito do 2.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que por sentença de 26 de Março de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Manuel Filipe Mo-
reira dos Santos e mulher, Teresinha Jacinta Batista Melo Santos,
com residência no lugar de Samil, São Roque, 3720 Oliveira de Aze-
méis, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF).

À sentença proferida podem ser deduzidos embargos, no prazo de
cinco dias subsequentes à publicação no Diário da República, nos
termos do disposto no artigo 129.º do Decreto-Lei n.º 315/98, de
20 de Outubro.

A contagem de juros deverá ser efectuada nos termos do disposto
no artigo 151.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro,
ou seja, até 26 de Março de 2001.

27 de Março de 2001. � O Juiz de Direito, Joel Timóteo Ramos
Pereira. � A Oficial de Justiça, Isabel Pinho. 06-2-053 254

Anúncio

Processo n.º 85/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Aplique � Artigos para Calçado, L.da, e outros.
Requerida � SOARTINO � Fábrica de Calçado, L.da

O Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, juiz de direito do 2.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que por sentença de 26 de Abril de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de SOARTINO � Fábrica
de Calçado, L.da, com sede no lugar do Outeiro, São Tiago de Riba-
-Ul, 3720 Oliveira de Azeméis, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

26 de Abril de 2001. � O Juiz de Direito, Joel Timóteo Ramos
Pereira. � O Oficial de Justiça, Américo Pereira. 06-2-053 253

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Faz-se saber que pelo 1.º Juízo de Competência Genérica deste
Tribunal correm uns autos de acção especial de falência, registados
sob o n.º 100/2000, e que por sentença de 9 de Março de 2001,
proferida nos autos, foram os requeridos Francisco José da Silva
Ribeiro e mulher, Lúcia Alcina da Silva Fernandes Ribeiro, com re-
sidência em Barreiros, Raimonda, 4590 Paços de Ferreira, declara-
dos em estado de falência, tendo sido fixado o prazo de 30 dias,
contados da data de publicação do anúncio no Diário da República,
para a reclamação de créditos e fixada a residência dos falidos.

Nos referidos autos foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manu-
el Jaime Fernandes, com escritório no Largo do Engenheiro Antó-
nio de Almeida, 30, 3.º, direito, frente, 4100 Porto.

13 de Março de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria Bar-
bosa Peixoto Pereira. � O Funcionário Judicial, Manuel Joaquim
Ferreira de Melo. 06-2-053 255

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE PAREDES

Anúncio

Processo n.º 291/2001 � Falência.
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requeridos � José Moreira Barbosa e mulher, Maria Labina Bessa

Moreira, residentes em Bispo, Bitarães, Paredes.

Faz-se saber que correm éditos de 10 dias, contados da publicação
do segundo e último anúncio, citando os credores desconhecidos dos
requeridos acima identificados para, no prazo de 10 dias, não só
deduzirem, querendo, oposição, ou justificarem os seus créditos, ou

ainda proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo em todos os casos oferecer logo os meios de prova de que
disponham.

Consiste o pedido desta na decretação da falência dos requeridos
acima identificados, conforme consta da petição inicial, que deu
entrada neste Tribunal em 27 de Abril de 2001, cujos duplicados se
encontram arquivados nesta secretaria judicial.

11 de Maio de 2001. � A Juíza de Direito, Teresa Manuela Pin-
to da Silva Alves. � A Escrivã-Adjunta, Zulmira de Oliveira Ri-
cardo Carvalho. 06-2-053 261

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

Anúncio

Processo n.º 492/2001.
Falência (apresentação).

São citados os credores de RILAGO � Indústria de Calçado, L.da,
com sede no lugar de Lagos, 4520 Riomeão, 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, dedu-
zirem 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
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Abril de 2001.

26 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Namora. �
A Oficial de Justiça, Amélia Oliveira. 06-2-53 250

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

Anúncio

Processo n.º 394/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Santos & Brandão, L.da

Branca Macedo Varela, juíza de direito do 4.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida Santos & Bran-
dão, L.da, com sede no lugar de Ferral, em Souto, 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, dedu-
zirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 27 de Março de 2001.

23 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Branca Macedo
Varela. � A Oficial de Justiça, Adília Afonso. 06-2-053 269

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

Anúncio

Torna-se público que no 1.º Juízo de Competência Especializada
Cível do Tribunal da Comarca de Santo Tirso, nos autos de falên-
cia n.º 351/01, entrados neste Juízo em 26 de Abril de 2001, em
que é requerente o BANIF � Banco Internacional do Funchal, S.
A., com sede no Funchal e filial na Avenida dos Aliados, 107,
4000 Porto, e requerida Anabela Carneiro Bizarro de Figueiredo,
com residência na Avenida de Abel Alves de Figueiredo, Santa
Cristina do Couto, 4780 Santo Tirso, correm éditos de 10 dias,
contados da data da publicação no Diário da República, citando
os credores desconhecidos da requerida para, no prazo também de
10 dias, que começam a correr findo os dos éditos, não só deduzi-
rem oposição ao pedido, justificarem os seus créditos, proporem
quaisquer providências diferentes da requerida, devendo, em todos
os casos, oferecer todos os meios de prova de que disponham [ar-
tigo 20.º, n.os 1, alínea a), 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 132/93, de
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23 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 315/98, de 20 de Outubro], encontrando-se o duplicado da pe-
tição inicial nesta Secretaria.

4 de Maio de 2001. � A Juíza de Direito, (Assinatura ilegível.) �
O Escrivão Auxiliar, António Manuel Costa da Graça Martins.

06-2-053 263

TRIBUNAL DA COMARCA DE VAGOS

Anúncio

A Dr.ª Rosa Margarida Maia Alves Pinto, juíza de direito do Tribu-
nal da Comarca de Vagos:

Faz saber que foi designado o dia 2 de Julho de 2001, pelas 10 ho-
ras, para a assembleia de credores, a realizar neste Tribunal, nos autos
de recuperação de empresa registados sob o n.º 483/2000, em que é
requerente JOGRAVO � Construções, L.da, com sede na Zona In-
dustrial de Vagos, Vagos, a fim de se apreciar e aprovar ou rejeitar
os créditos sobre a empresa.

Os credores, ainda que preferentes, que pretendam intervir na
assembleia devem reclamar os seus créditos, se antes o não tiverem
feito, através de simples requerimento, mencionando a origem,
montante, natureza e formação de créditos, até 14 dias após publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Os credores que já anteriormente tenham reclamado os seus créditos
podem ainda, no mesmo prazo, corrigir ou completar a justificação,
nos termos do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril.

Foi nomeado gestor judicial à requerente o Dr. Sebastião Cruz,
com escritório na Rua do Dr. Serafim Lima, 245, 1.º, salas 6 e 7, na
cidade da Trofa.

20 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Rosa Margarida Maia
Alves Pinto. � O Escrivão-Adjunto, João Augusto dos Santos Cus-
tódio. 06-2-053 242

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 84/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).
Requerente � Egastel � Electricidade, Gás e Telecomunicações, L.da

São citados os credores de Egastel � Electricidade, Água e Tele-
comunicações, com sede na Rua de Manuel Múrias, 2-A, Benfica,
Lisboa, 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
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Abril de 2001.

23 de Abril de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida Cu-
nha. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 12-2-468

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 88/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Altamira Mobiliário, S. A.
Requerida � Fausto Alexandre Pinto, 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 Fausto Alexan-
dre Pinto, L.da, com sede na Rua da Vinha, 2-C, em Almada, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 18 de Abril de 2001.

3 de Maio de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes. 13-2-000 213

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

Anúncio
Processo n.º 66/2001.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal.
Requerido � Floriano da Conceição Ferreira.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores do requerido Floriano da
Conceição Ferreira, residente na Avenida da Liberdade, 170, 7.º,
esquerdo, Leça da Palmeira, 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, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 14 de Março de 2001.

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

06-2-053 245

Anúncio
Processo n.º 13/2001.
Falência (apresentação).
Requerente � CELFERI � Fábrica de Calçado, L.da, e outro(s).
Credores � Direcção-Geral de Justiça Tributária e outro(s).

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo deste Tri-
bunal:

Faz saber que são citados os credores da requerida CELFERI �
Fábrica de Calçado, L.da, residente na Rua Conde da Silva Monteiro,
131, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, 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, dedu-
zirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 17 de Janeiro de 2001.

5 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M. Faus-
tino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 27-2-000 147

Anúncio

Processo de falência n.º 145/00 � 1.º Juízo.
Empresa � Borges & Moreira, L.da, Rua da Restauração, 418,

4435 Rio Tinto.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 14 de Junho de 2000, por sentença de 17 de Abril
de 2001 foi declarada a falência da empresa acima mencionada, ten-
do sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de créditos,
contados da data da publicação do anúncio no Diário da República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Augusto da Silva
V. e Sousa Pereira, com escritório na Rua de Mouzinho da Silveira,
50, 4000 Porto.

18 de Abril de 2001. � Pela Juíza de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 06-2-053 271

Anúncio
Processo n.º 89/2001.
Falência (requerida).
Requerente � UDEX � Imp. e Representações, S. A.
Requerida � EMOFRIO � Equipamentos Hoteleiros e Similares L.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida EMOFRIO �
Equipamentos Hoteleiros e Similares L, com sede na Rua do Dr. Carlos
da Silva Matta, 4.º, direito, Santa Maria de Avioso, 4470 Maia, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outras providência diferente da requerida, devendo
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oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 5 de Abril de 2001.

20 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M. Faus-
tino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 06-2-053 247

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Economia

Contrato

Dr. Francisco Miguel Garcia Gonçalves de Lima � autorizada a pres-
tação de serviço, em regime de tarefa, na Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa, por despacho de 27 de Março de
2001 do vice-reitor da UNL, com início a 5 de Abril de 2001, por
25 meses. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Abril de 2001. � A Secretária da Faculdade, Maria Isabel
Rodrigues Louro Bicho. 10-2-123 274

AUTARQUIAS

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA

Aviso

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 91.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (aplicado às Assembleias Distri-
tais pelo artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 5/91, de 8 de Janeiro), in-
forma-se que o plano de actividades e o orçamento desta entidade,
em vigor para o ano 2001, foram aprovados, por unanimidade, na
reunião plenária realizada no dia 28 de Março do corrente ano.

6 de Abril de 2001. � O Presidente da Mesa, Carlos Justino Luís
Cordeiro. 10-1-108 166

CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ

Aviso de nomeação

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
3 de Maio de 2001, foram nomeados para as respectivas categorias
os seguintes funcionários:

Para técnico superior principal � engenheiro civil:

Zélia Fátima de Abreu e Lima Correia Pinto.

Para operador de sistema de 1.ª classe:

Ainda João de Abreu e Lima Correia Pinto.

Para tesoureiro principal:

António Manuel Alves Vieira.

Para fiscal municipal de 1.ª classe:

António Manuel Cardoso Bessa.

Mais se torna público que o prazo para aceitação da nomeação é
de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

4 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim Alberto
de Oliveira Cêrca. 10-1-108 167

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
meu despacho datado de 27 de Abril de 2001, e no uso da compe-
tência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, determinei reclassificar profissi-
onalmente, nos termos do Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de Feve-
reiro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 218/2000, os funcionários
abaixo indicados:

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

(Nomeação não sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, de acordo com o disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel José de
Jesus Marreiros. 10-1-108 169

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE

Aviso

Contrato de tarefa

Torna-se público que foi celebrado um contrato de tarefa com
Cidália da Conceição Rosa Rodrigues, de Carvalhal de Pussos,
Pussos, pelo valor de 150 000$, para tratamento informático da
monografia do concelho, por três meses, a partir de 16 de Março
de 2001.

21 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, Álvaro Pinto
Simões. 10-1-108 085

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico profissional principal (fiscal muni-
cipal) � nomeação.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
datado de 23 de Abril de 2001, foi nomeado para o lugar de téc-
nico profissional principal (fiscal municipal) o único candidato
ao concurso referido em epígrafe e cuja lista de classificação
final foi afixada nesta Câmara Municipal em 23 de Abril de
2001:

Euclides Manuel da Cruz Ribeiro.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

24 de Abril de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, João dos
Reis Alegre de Sá. 5-1-32 788

Nome

Alexandre Candeias Rosa ...........................
Amândio de Oliveira ...................................
Júlio Francisco Rosa ...................................
Manuel Joaquim Duarte Viana ....................
Rosa Maria Gonçalves Vieira ......................
Serafim Domingos Maria ...........................

Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................

1/120
1/120
5/158
3/139
5/158
3/139

Auxiliar de serviços gerais ................................
Operário semiqualificado � cantoneiro ...........
Cantoneiro de limpeza .....................................
Auxiliar de serviços gerais ................................
Cantoneiro de limpeza .....................................
Operário semiqualificado � cantoneiro ...........

1/120
1/129
2/158
3/139
2/158
2/139

Escalão/
índice

Escalão/
índice

Categoria actual Categoria de reclassificação
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CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 72/01

Para os devidos efeitos torno público que, no uso da competência
que me confere o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, por meu despacho de 7 de Maio de 2001 reclassifiquei,
nos termos da alínea e) do artigo 2.º, conjugado com os n.os 1 e 2 do
artigo 5.º, do referido diploma, a telefonista do quadro privativo
desta Câmara Municipal Paula Isabel Figueiredo Bernardo para a
categoria de assistente administrativa, com a remuneração corres-
pondente ao escalão 1, índice 191, da Tabela de Remunerações dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública, devendo aceitar
o cargo no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso na 3.ª série do Diário da República.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Júlio Manuel dos
Santos. 10-1-108 171

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

Aviso

Renovação de contrato de prestação de serviços,
em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 3 de Maio de 2001, foi decidido renovar o contrato de prestação
de serviços com Maria de Fátima Simões Gomes da Cunha, como
assessora bibliotecária, pelo período de seis meses, com início em
15 de Maio do corrente ano.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Albertino Tei-
xeira da Mota e Silva. 10-1-108 172

CÂMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga de soldador da carreira de operário altamente
qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o despacho do presidente da Câmara proferido no dia 21 de
Fevereiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de soldador, da carreira de operário altamente qualificado, do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal.

1 � 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, 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a
concurso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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 profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

2.2 � Requisitos especiais:

a) Possuir a escolaridade obrigatória de acordo com a idade
dos concorrentes (4.ª classe do ensino primário para os

candidatos nascidos até 31 de Dezembro de 1966, seis anos
de escolaridade para os candidatos nascidos entre 1 de Ja-
neiro de 1967 até 31 de Dezembro de 1980 e nove anos de
escolaridade para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981);

b) Comprovativo de formação ou experiência profissional
adequada de duração não inferior a três anos.

3 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso, caducan-
do com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito no Despacho n.º 29-A/92, do Secretário de Estado
da Administração Local, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 285, de 11 de Dezembro de 1992.

5 � O local de trabalho é na área do município da Chamusca.
6 � O júri do concurso será composto pelos seguintes membros:

Presidente � José Joaquim Pardal Melão, vereador.
Vogais efectivos:

João da Conceição Alcobia, encarregado, e Guilherme Mira
Almeida, serralheiro.

Vogais suplentes:

Vereador Joaquim Emídio dos Santos e João Gomes Mira,
encarregado.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção � consistem na realização de uma pro-
va prática de conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

8 � A prova de conhecimentos consistirá na realização de uma
prova prática, que terá a duração de três horas, pontuada numa es-
cala de 0 a 20 valores, e versará sobre o programa de provas a se-
guir indicado: corte e soldadura de peças metálicas utilizando pro-
cessos de soldadura e arco-eléctrico e autogéneo.

8.1 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo
os parâmetros a valorar os seguintes:

a) Experiência profissional;
b) Capacidade de relacionamento;
c) Motivação para o desempenho da função.

Na entrevista profissional de selecção serão atribuídas aos candi-
datos menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Muito favorável � 15 a 20 valores;
Favorável � 10 a 14 valores;
Não favorável � 0 a 9 valores.

A classificação final (CF), que será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Chamusca,
podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo, para Câmara Municipal da Chamusca, Rua Direita
de São Pedro, 2140-098 Chamusca, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação emissor);

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
c) Referência ao aviso de abertura, identificação do número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito.

9.1 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 118 � 22 de Maio de 200110 940

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que declare, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontra relativamente às alíneas a),
b), e) e f).

9.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu requerimen-
to, a apresentação de documentos comprovativos das suas declara-
ções.

10 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á de har-
monia com o n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � A lista dos candidatos admitidos e dos excluídos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no átrio dos Paços
do Município ou enviadas para publicação no Diário da República,
3.ª série, conforme as situações previstas no n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � O local, a data e a hora destinados à aplicação dos métodos
de selecção serão oportunamente comunicados aos candidatos nos
termos e nas formas previstas na lei.

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 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Sérgio Morais
da Conceição Carrinho. 10-1-108 173

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de jardineiro da carreira de operário qualificado

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o despacho do presidente da Câmara proferido no dia 3 de
Maio de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de jardineiro, da carreira de operário qualificado, do qua-
dro de pessoal desta Câmara Municipal, a que corresponde o es-
calão 1, índice 134.

1 � Legislação aplicável � o presente concurso reger-se-á nos
termos do disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Portaria n.º 807/99, de 21 de Setembro.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a
concurso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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 profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

2.2 � Requisitos especiais � são requisitos especiais de admissão
a concurso os constantes no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-

-A/98, de 30 de Dezembro, indivíduos com a escolaridade obrigató-
ria (4.ª classe do ensino primário para os candidatos nascidos até
31 de Dezembro de 1966, seis anos de escolaridade para os candida-
tos nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 até 31 de Dezembro de
1980 e nove anos de escolaridade para os nascidos após 1 de Janei-
ro de 1981). E comprovativo de formação ou experiência profis-
sional adequada ao exercício da respectiva profissão, de duração não
inferior a dois anos.

3 � O concurso é válido para os lugares postos a concurso, cadu-
cando com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito no Despacho n.º 38/88, do Secretário de Estado da
Administração Local, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � O local de trabalho é na área do município da Chamusca.
6 � O júri do concurso será composto pelos seguintes membros:

Presidente � Elvina Maria Ribeiro Arrabaça Cebola Gonçalves
Mendes, técnica superior de 1.ª classe da área do ambiente.

Vogais efectivos:

José Joaquim Pardal Melão, vereador, e António Maria
Azevedo, varejador.

Vogais suplentes:

Jaime Grilo Fernandes, topógrafo especialista principal, e
Sandra Maria de Jesus Oliveira Matias, técnica superior
de 2.ª classe da área de engenharia civil.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção � consistem na realização de uma pro-
va prática de conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

8 � A prova de conhecimentos, com duração de uma hora e trinta
minutos, pontuada numa escala de 0 a 20 valores, versará sobre o
programa de provas a seguir indicado:

Plantar e aparar relva;
Podar árvores;
Identificação de plantas e espécies arbóreas correntes.

8.1 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo
os parâmetros a valorar os seguintes:

a) Experiência profissional;
b) Capacidade de relacionamento;
c) Motivação para o desempenho da função.

Na entrevista profissional de selecção serão atribuídas aos candi-
datos menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Muito favorável � 15 a 20 valores;
Favorável � 10 a 14 valores;
Não favorável � 0 a 9 valores.

A classificação final (CF), que será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Chamusca,
podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo, para Câmara Municipal da Chamusca, Rua Direita
de São Pedro, 2140-098 Chamusca, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação emissor);

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
c) Referência ao aviso de abertura, identificação do número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito.
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9.1 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que declare, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontra relativamente às alíneas a),
b), d) e f).

9.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu requerimen-
to, a apresentação de documentos comprovativos das suas declara-
ções.

10 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á de har-
monia com o n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com a redacção data pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

11 � A lista dos candidatos admitidos e dos excluídos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no átrio dos Paços
do Município ou enviadas para publicação no Diário da República,
3.ª série, conforme as situações previstas no n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � O local, a data e a hora destinados à aplicação dos métodos
de selecção serão oportunamente comunicados aos candidatos nos
termos e nas formas previstas na lei.

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 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Sérgio Morais
da Conceição Carrinho. 10-1-108 174

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de
20 lugares de auxiliares de serviços gerais do grupo
de pessoal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o despacho do presidente da Câmara proferido no dia 3 de Maio
de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de 20 lugares de auxili-
ares de serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

1 � Legislação aplicável � o presente concurso reger-se-á nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a
concurso os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho:

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 profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

2.2 � Requisitos especiais � são requisitos especiais de admissão
a concurso os constantes no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, indivíduos com a escolaridade obrigató-
ria (4.ª classe do ensino primário para os candidatos nascidos até
31 de Dezembro de 1966, seis anos de escolaridade para os candida-
tos nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 até 31 de Dezembro de
1980 e nove anos de escolaridade para os nascidos após 1 de Janei-
ro de 1981).

3 � O concurso é válido para os lugares postos a concurso, cadu-
cando com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito 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.

5 � O local de trabalho é na área do município da Chamusca e as
condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigen-
tes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local e
a remuneração base mensal corresponde ao escalão 1, índice 120,
no anexo 3 do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro
(72 700$).

6 � O júri do concurso será composto pelos seguintes membros:

Presidente � José Joaquim Pardão Melão, vereador.
Vogais efectivos:

João da Conceição Alcobia, encarregado, e Joaquim Emí-
dio dos Santos, vereador.

Vogais suplentes:

João Gomes Mira, encarregado, e Crisálida Jesus Vacas
Cachapuz da Silva, técnica superior de 1.ª classe.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção � consistem na realização de uma pro-
va prática de conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

8 � A prova de conhecimentos, com duração até uma hora, cons-
tará de limpeza de instalações e auxílio na execução de carga e des-
carga de materiais.

Esta prova será pontuada numa escala de 0 a 20 valores.
8.1 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa

relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo
os parâmetros a valorar os seguintes:

a) Experiência profissional;
b) Capacidade de relacionamento;
c) Motivação para o desempenho da função.

Na entrevista profissional de selecção serão atribuídas aos candi-
datos menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Muito favorável � 15 a 20 valores;
Favorável � 10 a 14 valores;
Não favorável � 0 a 9 valores.

A classificação final (CF), que será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Chamusca,
podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo, para Câmara Municipal da Chamusca, Rua Direita
de São Pedro, 2140-098 Chamusca, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação emissor);

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
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c) Referência ao aviso de abertura, identificação do número e
data do Diário da República onde foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito.

9.1 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que declare, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontra relativamente às alíneas a),
b), d), e) e f).

9.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu requerimen-
to, a apresentação de documentos comprovativos das suas declara-
ções.

10 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á de har-
monia com o n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com a redacção data pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

11 � A lista dos candidatos admitidos e dos excluídos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no átrio dos Paços
do Município ou enviadas para publicação no Diário da República,
3.ª série, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.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.

12 � O local, a data e a hora destinados à aplicação dos métodos
de selecção serão oportunamente comunicados aos candidatos nos
termos e nas formas previstas na lei.

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 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Sérgio Morais
da Conceição Carrinho. 10-1-108 175

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de uma vaga de coveiro da carreira do grupo de pes-
soal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o despacho do presidente da Câmara proferido no dia 21 de
Fevereiro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de coveiro, do grupo de pessoal auxiliar, do grupo de pessoal auxi-
liar, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

1 � O concurso reger-se-á nos termos do disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local com
as adaptações previstas no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

2 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

2.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a
concurso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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 profissionais legalmente

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

quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

2.2 � Requisitos especiais � são requisitos especiais de admissão
a concurso os constantes no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, indivíduos com a escolaridade obrigató-
ria (4.ª classe do ensino primário para os candidatos nascidos até
31 de Dezembro de 1966, seis anos de escolaridade para os candida-
tos nascidos entre 1 de Janeiro de 1967 até 31 de Dezembro de
1980 e nove anos de escolaridade para os nascidos após 1 de Janei-
ro de 1981).

3 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso, caducan-
do com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o descrito no Despacho n.º 38/88, do Secretário de Estado da
Administração Local, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � O local de trabalho é na área do município da Chamusca e as
condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigen-
tes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local e
a remuneração base mensal corresponde ao escalão 1, índice 148,
no anexo 3 do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro
(89 700$).

6 � O júri do concurso será composto pelos seguintes membros:

Presidente � José Joaquim Pardal Melão, vereador.
Vogais efectivos:

João da Conceição Alcobia, encarregado, e Joaquim da
Glória Lino, coveiro.

Vogais suplentes:

Vereadores Joaquim Emídio dos Santos e Francisco Manuel
Petisca Matias.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção � consistem na realização de uma pro-
va prática de conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

8 � A prova de conhecimentos, com duração de uma hora, cons-
tará de:

Abaulamento de sepultura e arranjo de zona envolvente;
Lavagem e preparação de ossadas, para ossário, após a exuma-

ção efectuada;
Limpeza e corte de infestantes em talhão de cemitério.

Esta prova será pontuada numa escala de 0 a 20 valores.
8.1 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa

relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo
os parâmetros a valorar os seguintes:

a) Experiência profissional;
b) Capacidade de relacionamento;
c) Motivação para o desempenho da função.

Na entrevista profissional de selecção serão atribuídas aos candi-
datos menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Muito favorável � 15 a 20 valores;
Favorável � 10 a 14 valores;
Não favorável � 0 a 9 valores.

A classificação final (CF), que será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Chamusca,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 118 � 22 de Maio de 2001 10 943

podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo, para Câmara Municipal da Chamusca, Rua Direita
de São Pedro, 2140-098 Chamusca, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação emissor);

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
c) Referência ao aviso de abertura, identificação do número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito.

9.1 � O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclu-
são, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias ou
fotocópia autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que declare, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontra relativamente às alíneas a),
b), d) e f).

9.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu requerimen-
to, a apresentação de documentos comprovativos das suas declara-
ções.

10 � Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á de har-
monia com o n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com a redacção data pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

11 � A lista dos candidatos admitidos e dos excluídos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no átrio dos Paços
do Município ou enviadas para publicação no Diário da República,
3.ª série, conforme as situações previstas no n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � O local, a data e a hora destinados à aplicação dos métodos
de selecção serão oportunamente comunicados aos candidatos nos
termos e nas formas previstas na lei.

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 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Sérgio Morais
da Conceição Carrinho. 10-1-108 176

CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA

Aviso n.º 74/2001/DAG/DRH

Ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 1 do ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, torna-se público que, com efeitos reportados à
data dos respectivos despachos, nomeei, por urgente conveniên-
cia de serviço:

1 � Em regime de substituição, nos termos do disposto nos arti-
gos 18.º, n.º 5, e 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, combinado
com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
pelo período de seis meses, nos cargos que a seguir se indicam:

Em 3 de Abril de 2001:

Chefe da Divisão de Trânsito.

Engenheiro José António Rios Vilela.

Em 10 de Abril de 2001:

Director do Departamento de Desenvolvimento So-
cial:

Engenheira Rosa Maria de Almeida Oliveira Pereira Santos.

2 � Em regime de comissão de serviço, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, pelo período de três anos, em conformidade com o dispos-
to no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de Setem-
bro, nos seguintes casos:

Em 18 de Abril de 2001:

Chefe da Divisão de Turismo:

Dr.ª Ângela Maria Tavares Rente Pereira Quaresma Sobral.

Em 23 de Abril de 2001:

Chefe da Divisão de Relações Públicas e Protocolo:

Dr.ª Maria Manuela Pinto Marçal Grilo.

Ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto, os processos estão isentos de visto do Tribunal de
Contas.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo legal de 20 dias con-
tados da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Macha-
do. 5-1-32 793

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 22/01

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal da
Covilhã datado de 23 de Abril de 2001, no exercício das compe-
tências que lhe são conferidas pela alínea a) do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, aceitou a transferência do fiscal mu-
nicipal principal António José Pereira Carrola Neves do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Manteigas, apresentada nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para idêntico
lugar do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Covilhã, a partir
da data da publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da
República.

7 de Maio de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Alberto
Alçada Rosa. 5-1-32 789

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) �
área de arquitectura.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 36/2001, de 2 de Maio, nomeei técnica superior de 2.ª classe,
área de arquitectura, do quadro privativo desta Câmara Municipal,
Helga Marisa Barroso Rodrigues Bizarro dos Santos, na sequência da
dispensa de estágio atribuída pelo júri do estágio do concurso em
epígrafe, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 264, de 15 de Novembro de 2000, a qual deverá
tomar posse no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

(Processo isento do visto do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-108 177

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 227/2001

Torna-se público que, de acordo com o despacho datado de 10 de
Abril de 2001, foi a funcionária Ana Margarida Cardo Gantes, téc-
nica de animação cultural, do quadro da Câmara Municipal de Lou-
res, requisitada por esta autarquia, nos termos do disposto no ar-
tigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, já com as
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alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
com efeitos a partir de 23 de Abril de 2001.

24 de Abril de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora da Gestão dos Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-108 178

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 2 de Maio de 2001, foi nomeada para exer-
cer o cargo de director do Departamento Administrativo e Finan-
ceiro Maria José Quadrado de Sousa Afonso, técnica superior de 1.ª
classe, do quadro de pessoal desta autarquia, em regime de comissão
de serviço, por um período de três anos, nos termos do disposto no
artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

Esta nomeação é feita por urgente conveniência de serviço, nos
termos do n.º 7 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e deverá produzir
efeitos a partir desta data.

A nomeada deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso na 3.ª série do Diário da
República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 10-1-108 179

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO

Aviso n.º 7/2001

Prorrogação de nomeações em comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 1 de Maio de 2001, foi prorro-
gado, ao abrigo do n.º 11 do artigo 4.º da Lei n.º 44/99, de 22 de
Junho, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, as nomeações em comissão de
serviço de:

José António Figueiredo Mendes Gravelho, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira.

Firmino Rodrigues Espadinha, chefe da Divisão de Obras e Ser-
viços Urbanos.

1 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 10-1-108 182

Aviso n.º 8/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado
de 30 de Abril de 2001, proferido no âmbito das competências de-
tidas 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 administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Outubro,
conciliado com o disposto no Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de
Fevereiro, os seguintes trabalhadores:

Nome

António Lopes do Rosário .........................
António Grilo Tomé ..................................
João António S. E. Petra ............................
Joaquim Severino Carvoeiro .......................
António Marques Estrela ...........................
José António de S. Maurício .......................
Manuel Marques S. Estrela ..........................
Carlos Miguel F. Policarpo .........................
José Carlos M. M. Rosa ..............................
Manuel João Alves M. Domingos ...............
Francisco José Sousa Martins .....................
Jorge Paulo G. Maurício .............................
José Fernando M. Valério ...........................
Alcídio Morgado Branco ............................

Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................
Servente .........................

7/181
7/181
7/181
7/181
6/167
4/148
4/148
1/120
1/120
1/120
1/120
1/120
1/120
1/120

Cantoneiro de limpeza .....................................
Cantoneiro ......................................................
Auxiliar de serviços gerais ................................
Cantoneiro ......................................................
Cantoneiro ......................................................
Cantoneiro ......................................................
Coveiro ...........................................................
Cantoneiro de limpeza .....................................
Tractorista ......................................................
Coveiro ...........................................................
Cantoneiro de limpeza .....................................
Canalizador ......................................................
Cantoneiro ......................................................
Calceteiro ........................................................

4/186
6/186
7/191
6/186
5/172
3/148
1/148
1/148
1/134
1/148
1/148
1/134
1/129
1/134

Escalão/
índice

Escalão/
índice

Categoria de origem Reclassificado na categoria de:

Os funcionários reclassificados deverão aceitar o respectivo lugar
no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 10-1-108 183

Aviso n.º 9/2001

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

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 7 de Maio do corrente ano e no uso das competências
que me são conferidas pelo artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, o
seguinte concurso interno de acesso geral do quadro de pessoal desta
autarquia:

Dois lugares de chefe de secção.

Validade do concurso � o concurso é válido apenas para as vagas
postas a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável ao concurso � Decretos-Leis n.os 204/
98, 238/99, de 25 de Junho, de 11 de Julho, 427/89, de 7 de De-
zembro, 409/91, de 17 de Outubro, 248/85, de 15 de Julho, 247/87,
de 17 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional é o que se en-
contra descrito no Despacho n.º 1/90, do Secretário de Estado da

Administração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 27 de Janeiro de 1990.

4 � Local de trabalho � área do município de Gavião.
5 � Requisitos de admissão:

Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 � Requisitos especiais � os previstos no artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98.

7 � Formalização das candidaturas:
7 � Os candidatos deverão entregar pessoalmente na Secção de

Pessoal desta autarquia, dentro do horário de expediente, ou reme-
ter pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado para abertura do concurso, requerimento, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Gavião, Largo do Município,
6040 Gavião.

7.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nasci-
mento, filiação, nacionalidade, estado civil, residência, nú-
mero e data do bilhete de identidade, serviço de identifica-
ção que o emitiu, número de contribuinte e de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, referindo o número e data do

Diário da República onde se publica este aviso;
d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere pas-

síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuir motivo de preferência legal;

e) Experiência profissional, com menção expressa das fun-
ções que desempenha, serviço a que pertence, categoria,
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vínculo e antiguidade na categoria, na carreira e na fun-
ção pública.

7.3 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Certificado autenticado de habilitações literárias;
b) Currículo profissional datado e assinado;
c) Declaração emitida pelo serviço de origem, que comprove

a categoria de que o candidato é titular, o vínculo à função
pública e a natureza inequívoca do mesmo, o tempo de
serviço, contado até ao termo do prazo de admissão das
candidaturas, na categoria, na carreira e na função pública;

d) Documento comprovativo dos elementos que, eventual-
mente, tiverem sido especificados no regulamento de ad-
missão ao concurso como relevantes para apreciação do
seu mérito;

e) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação profissional.

7.4 � A não apresentação dos documentos dos requisitos especi-
ais de admissão constantes do presente aviso de abertura determina
a exclusão do concurso.

8 � Aos funcionários deste município é dispensada a apresenta-
ção dos documentos previstos nas alíneas a) e c) que constem do
processo individual, desde que tal facto seja mencionado no respec-
tivo requerimento.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 � Métodos de selecção, critérios de selecção e sistema de
classificação final � serão utilizados os seguintes métodos de
selecção, sendo atribuída a cada um deles a classificação de 0 a
20 valores.

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissionais do
candidato, na área para que o concurso é aberto, com base na aná-
lise do respectivo currículo profissional, e é classificada de 0 a 20 va-
lores.

Habilitações académicas:

Quatro anos de escolaridade � 10 valores;
Seis anos de escolaridade � 11 valores;
Nove anos de escolaridade � 14 valores;
Doze anos de escolaridade � 16 valores;
Bacharelato � 18 valores;
Licenciatura � 20 valores.

Formação profissional:

Sem acções de formação � 12 valores;
Com acções de formação:

Mais 1 valor por cada acção de formação de um dia;
Mais 2 valores por cada acção de formação até uma se-

mana;
Mais 3 valores por cada acção de formação de mais de uma

semana.

Este factor não pode exceder os 20 valores.

Experiência profissional na área de actividade para a qual é aberto
o concurso:

Até um ano � 10 valores;
De um a quatro anos � 13 valores;
De quatro a seis anos � 16 valores;
De seis a nove anos � 18 valores;
Mais de nove anos � 20 valores.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais dos candidatos e será classificada de 0 a 20 valores e nela
serão considerados os seguintes factores:

Conhecimentos de tarefas inerentes ao conteúdo funcional do
lugar a prover;

Capacidade de relacionamento;
Interesse e motivação profissional;
Sentido de responsabilidade.

A avaliação será feita da seguinte forma, relativamente a cada
um dos factores:

Não favorável � 8 valores;
Favorável com reservas � 9 valores;

Favorável � 12 valores;
Bastante favorável � 15 valores;
Preferencialmente favorável � 20 valores.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, constam da data do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que a solicitem.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, consideran-
do-se não aprovados os candidatos que na classificação final obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores e resultante da seguinte
fórmula:

CF =
 AC + EPS

3

11 � Publicação das listas � a relação dos candidatos admitidos
e excluídos serão publicitadas, respectivamente, nos termos dos ar-
tigos 3.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a
adaptação introduzida pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

12 � O projecto e a lista de classificação final serão publicitados,
respectivamente, nos termos dos artigos 38.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com a alteração introduzida pelo artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

O local de afixação no serviço é o edifício dos Paços do Muni-
cípio.

13 � Os candidatos excluídos no concurso podem apresentar
recurso, dirigido ao presidente da Câmara, no prazo de oito dias
úteis.

14 � Aplicação dos métodos de selecção � o local, data e ho-
rário das provas serão comunicados aos candidatos nos termos
do n.º 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

15 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos do
regime geral e contencioso administrativo.

16 � Constituição do júri:

Presidente � Germano Manuel Baptista Porfírio, vereador da
Câmara Municipal de Gavião.

Vogais efectivos:

Mateus Vieira de Matos, vereador da Câmara Municipal,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e José António Figueiredo Mendes Gravelho, chefe
da Divisão Administrativa e Financeira desta Câmara Mu-
nicipal.

Vogais suplentes:

Jacinta Maria Lopes Feijão dos Reis e Fernando dos San-
tos Lourenço Teodoro, chefes de secção.

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.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 10-1-108 181

Aviso n.º 10/2001

Concurso interno de acesso geral para dois lugares
de asfaltador principal

1 � Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, torna-se público que, por meu despacho datado
de 7 de Maio do corrente ano, e no uso das competências que me
são conferidas pelo artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a par-
tir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso para:

Dois lugares de asfaltador principal, pertencente ao grupo
de pessoal operário qualificado, a que corresponde o esca-
lão 1, índice 196 (118 700$), conforme consta do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.
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2 � Validade do concurso � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso, caducando com o preenchimento das mesmas.

3 � Local e condições de trabalho � área do município de Gavião.
4 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 38/88,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, datado de 226 de
Janeiro de 1989.

5 � Requisitos gerais de admissão � serão admitidos os candida-
tos que reúnam os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/98, de 11 de Julho.

5.1 � Requisitos especiais de admissão � os constantes nos
n.os 2 e 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/99, de 18 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
99, de 30 de Dezembro, e ainda ser possuidor de habilitações literá-
rias exigidas por lei.

6 � Formalização das candidaturas:
6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser dirigidos ao pre-

sidente da Câmara Municipal de Gavião, Largo do Município,
6040 Gavião, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de
Pessoal desta Câmara Municipal, ou remetidos pelo correio para a
morada acima mencionada, em carta registada com aviso de recep-
ção, até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas.

6.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturali-
dade, residência, profissão, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e número de contribuinte;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer outras circunstâncias que os candidatos julguem

poder influir na apreciação do seu mérito, ou de constituir
motivo de preferência legal, desde que devidamente com-
provadas.

6.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do certificado comprovativo das habilitações
literárias;

b) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, de que satisfaz os requisitos enunciados nas alíneas a),
b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho;

c) Declaração, passada pelo serviço de origem, da qual cons-
te, inequivocamente, a categoria detida, a carreira em que
se insere, a natureza do vínculo e a antiguidade na catego-
ria, na carreira e na função pública.

6.4 � É dispensada a apresentação dos documentos exigidos que
se encontrem arquivados nos processos individuais dos concorrentes.

6.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são

os seguintes: prova prática de conhecimentos e entrevista profis-
sional de selecção.

A prova prática de conhecimentos versará sobre funções ineren-
tes à respectiva categoria e será avaliada de acordo com os seguin-
tes parâmetros:

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

A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
dos concorrentes, incidindo sobre os seguintes factores de apreciação;

Motivação e maturidade para o desempenho do cargo � 4 va-
lores;

Interesse e experiência profissional � 4 valores;
Capacidade de expressão � 3 valores;
Espírito de iniciativa � 3 valores;
Capacidade de relacionamento � 3 valores;
Qualificação para o cargo � 3 valores.

Os concorrentes serão informados do local e horas da realização
das provas, nos termos do n.º 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8 � Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta I, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resul-
tará da classificação obtida nos métodos de selecção aplicados, con-
siderando-se não aprovados os candidatos que obtenham classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

9.1 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, serão afixadas no átrio dos Paços do Município a rela-
ção de candidatos admitidos e a lista de classificação final.

10 � Os candidatos excluídos ao concurso podem, querendo, apre-
sentar recurso, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Ga-
vião, no prazo de oito dias úteis.

11 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 20/98, de 11 de Julho.

12 � Composição do júri:

Presidente � Germano Manuel Batista Porfírio, vereador da
Câmara Municipal de Gavião.

Vogais efectivos:

Mateus Vieira de Matos, vereador, e Firmino Rodrigues Es-
padinha, chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos.

Vogais suplentes:

Maria Teresa Soares da Silva Medeiros Morais, chefe de
secção, e Manuel da Silva Monteiro, encarregado.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades 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.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 10-1-108 180

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 68

Nomeação em comissão de serviço extraordinária

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 24 de Abril de 2001,
foi nomeada, em comissão de serviço extraordinária, pelo período
de seis meses, a funcionária Maria Vitória Isaias Gomes Madeira com
a categoria de auxiliar dos serviços gerais, escalão 3, índice 139, para
exercer funções de auxiliar administrativo, efectuando-se a remune-
ração pelo escalão 1, índice 139.

A referida nomeação é efectuada ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e da alínea b) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Mais se torna público que a referida nomeada deverá comparecer
para assinar o termo de posse no prazo de 20 dias a contar da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

30 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando An-
tónio de Oliveira Travassos. 10-1-108 184

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Exoneração de funcionário

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Para os devidos efeitos legais se torna público que, por meu des-
pacho de 6 de Abril de 2001, foi deferido o pedido de exoneração
do medidor orçamentista Nuno Alexandre Pires Vitória, com efei-
tos a partir de 3 de Abril de 2001, inclusive.

27 de Abril de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 5-1-32 787
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CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio,
tendo em vista o provimento de um lugar da carreira
de técnico superior (licenciatura em Engenharia Quími-
ca), da categoria de técnico superior de 2.ª classe, es-
tagiário, integrada no grupo de pessoal técnico supe-
rior do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova.

1 � Para os efeitos do disposto na 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, se torna
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
27 de Março de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para admissão a estágio, tendo em vista
o provimento de um lugar da carreira de técnico superior (licencia-
tura em Engenharia Química), da categoria de técnico superior de
2.ª classe, estagiário, integrada no grupo de pessoal técnico superior
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, a que
corresponde o escalão 1, índice 310, do sistema retributivo dos fun-
cionários e agentes da Administração Pública.

2 � O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de
Julho, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 233/94,
de 15 de Setembro, 247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação com-
plementar.

3 � O concurso é válido para a vaga indicada, esgotando-se o
mesmo com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Idanha-a-Nova.
5 � Conteúdo funcional � funções de estudo, concepção ou apli-

cação de métodos e processos de natureza técnica, com autonomia
e responsabilidade, enquadradas em planificação e conhecimentos
profissionais adquiridos através do respectivo curso superior (licen-
ciatura em Engenharia Química), tendo em vista a tomada de deci-
são superior.

6 � São requisitos de admissão � a este concurso podem con-
correr os concorrentes que, até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

6.1 � Gerais de admissão (constantes no 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 habilitações literárias e ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo (licenciatura em En-
genharia Química);

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.

6.2 � Requisitos especiais � curso superior que confira o grau de
licenciatura em Engenharia Química.

7 � Para efeitos de candidatura, os interessados deverão apre-
sentar, até final do prazo de abertura do concurso, requerimento
escrito, dirigido ao presidente da Câmara, o qual, bem como a
documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pes-
soalmente na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara
Municipal, ou a remeter pelo correio, por carta registada com
aviso de recepção, endereçado à Câmara Municipal de Idanha-a-
-Nova, Largo do Município, 6060-163 Idanha-a-Nova,
considerando-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo
aviso de recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo
fixado para a sua apresentação.

Do requerimento devem constar os seguintes elementos: nome
completo, profissão, estado civil, data de nascimento, filiação, na-
cionalidade, naturalidade, residência (indicar rua, número de polícia,
andar e código postal, número de telefone), número e data do bilhe-
te de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte, o concurso a que se candidata, com identifica-
ção do mesmo, mediante referência ao número e data do Diário da
República onde se encontra publicado o presente aviso.

8 � O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte docu-
mentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-
do, anexando fotocópia dos documentos comprovativos dos
elementos dele constantes, para efeitos de avaliação curri-
cular;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, os quais deverão ser igual-
mente comprovados documentalmente.

9 � Os requerimentos de admissão terão, obrigatoriamente, sob
pena de exclusão, de ser acompanhados dos documentos compro-
vativos dos requisitos a que se refere o n.º 6.1 do presente aviso. Os
documentos mencionados nas alíneas a), b), e) e f) do número atrás
referido, poderão ser dispensados caso os candidatos declararem nos
requerimentos de admissão, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada um desses requisitos. Caso o requerimento não seja entregue
pelo próprio mediante apresentação do bilhete de identidade, a as-
sinatura do mesmo requerimento deverá ser sujeita a reconhecimen-
to notarial.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que os candidatos descreveram
nos respectivos requerimentos, a apresentação dos documentos com-
provativos das suas declarações.

11 � A selecção dos candidatos será feita mediante a aplicação
dos seguintes métodos � prova escrita de conhecimentos, avalia-
ção curricular e entrevista profissional de selecção.

O ordenamento dos candidatos, pela aplicação dos referidos mé-
todos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores, considerando-se
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classifica-
ções inferiores a 9,5 valores. O ordenamento dos candidatos será
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PEC + AC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1 � A prova escrita de conhecimentos desenrolar-se-á numa
só fase, com a duração de uma hora, e será pontuada numa escala
de 0 a 20 valores, de acordo com o seguinte critério:

Resposta Muito correcta � 17 a 20 valores;
Resposta Correcta � 11 a 16 valores;
Resposta Pouco correcta � 4 a 10 valores.

A prova escrita de conhecimentos incidirá sobre o respectivo
conteúdo funcional e ainda sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Central, Regional e Local (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio);

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

11.2 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados,
de acordo com as exigências da função os seguintes factores:

AC =
 HA + EP + FP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.
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A valorização das habilitações académicas será efectuada do se-
guinte modo:

Licenciatura � 18 valores;
Habilitações de grau superior à anteriormente indicada � 20 va-

lores.

Na experiência profissional ponderar-se-á o desempenho efecti-
vo de funções na área da actividade de engenharia química e será
avaliado pela sua natureza e duração; a sua determinação será efec-
tuada de acordo com a seguinte fórmula:

EP =
 N + D

2
em que:

EP = experiência profissional;
N = natureza das funções exercidas;
D = duração do desempenho das funções.

Para esse efeito:

N terá a seguinte valorização:

Identidade ou afinidade total de conteúdo funcional �
20 valores;

Identidade ou afinidade parcial de conteúdo funcional �
15 valores;

D será avaliada da seguinte forma:

Até um ano � 10 valores;
De um a três anos � 14 valores;
De três a cinco anos � 16 valores;
Mais de cinco anos � 20 valores.

Na formação profissional serão ponderadas as acções de forma-
ção e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área funcional
do lugar a concurso com a seguinte valorização:

Uma acção de formação profissional � 10 valores;
Duas acções de formação profissional � 13 valores;
Três acções de formação profissional � 16 valores;
Quatro e mais acções de formação profissional � 20 valores.

11.3 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos e versará sobre: perfil téc-
nico � PT (conhecimentos gerais de Administração Pública � CGAP
e conhecimentos técnicos relacionados com a função a desempe-
nhar � CT); e perfil psicológico � PP (motivação e interesse pelo
lugar, sentido de responsabilidade e capacidade de relacionamento
com os outros e de iniciativa), em que:

EPS =
 PT + PP

2
sendo:

PT =
 CGAP + CT

2

A classificação da entrevista será efectuada na escala de 0 a 20 va-
lores.

12 � A frequência ao estágio é efectuada de acordo com o dis-
posto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem
carácter probatório e terá a duração de um ano.

13 � A avaliação final do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no
prazo de 30 dias após o seu termo;

b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente

venham a ter lugar.

14 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala
de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das clas-
sificações obtidas em cada uma das operações referidas no nú-
mero anterior.

15 � O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde
que obtenha classificação final de estágio não inferior a Bom (14 va-
lores).

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita de
conhecimentos, avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, e respectiva fundamentação, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas fa-
cultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 � O local, data e hora de prestação de provas serão comuni-
cados aos candidatos com a devida antecedência, através de carta
registada com aviso de recepção.

18 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão afixadas, para consulta, no placard
do edifício dos Paços do Município de Idanha-a-Nova, de harmonia
com o estipulado nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

19 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos de admissão serão punidos nos termos da lei penal.

20 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação final
dos candidatos resultará da aplicação dos critérios constantes na
alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

21 � Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, o júri será assim constituído, e simultaneamente para
efeitos de avaliação do estágio:

Presidente � José Joaquim Martins da Conceição, chefe da
Divisão Técnica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova, em regime de substituição.

Vogais efectivos:

Engenheiro José António Afonso Calmeiro, director-dele-
gado dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, e
engenheira Ana Maria Mendes Carvalho, técnica supe-
rior de 1.ª classe dos Serviços Municipalizados de Cas-
telo Branco.

Vogais suplentes:

Engenheiro João Andrade Carvalho, director dos Serviços
Técnicos dos Serviços Municipalizados de Castelo Bran-
co, e engenheiro Ricardo Miguel Dias Alves, técnico
superior de 2.ª classe, estagiário da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova.

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.

16 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco Sousa
Baptista. 10-1-108 185

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 124/2001-D

Concurso interno de acesso geral de ingresso
para quatro lugares de chefe de repartição

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Maio do ano em curso, homologuei a acta classificativa dos
candidatos aos lugares de chefe de repartição e, por despacho da
mesma data, nomeei para ocuparem os lugares vagos os candidatos
aprovados no concurso, aos quais foi atribuída a classificação final
abaixo mencionada:

Valores

1.º Vitória Maria Alves Antunes de Sousa .................... 18,6
2.º Acácio Monteiro dos Santos ................................... 17,8
3.º Maria Angélica Pereira Gomes ................................ 17,5
4.º José Afonso de Oliveira Faustino ............................ 16,5

Os candidatos acima referidos deverão aceitar o cargo no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

8 de Maio de 2001. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 10-1-108 186
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Concurso n.º 36/2001

Concurso externo de admissão a estágio de ingresso na car-
reira de direito do grupo de pessoal técnico superior, para
provimento de um lugar na categoria de técnico superior
de 2.ª classe da referida carreira.

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
da vereadora dos Serviços Administrativos desta Câmara Municipal
de 19 de Abril de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de admissão a estágio de ingresso na
carreira de direito, tendo em vista o provimento de um lugar vago
na categoria de técnico superior de 2.ª classe da referida carreira do
grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 181, de 7 de Agosto de 2000.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

2 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para o
provimento do lugar posto a concurso caducando com o respectivo
provimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de
Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, 112/90, de 4 de Abril, 6/96, de 31 de Janeiro,
204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � conforme definido pelo despacho
n.º 10 688/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126,
de 31 de Maio de 1999, consiste na realização de estudos e outros
trabalhos de natureza jurídica conducentes à definição e concretiza-
ção das políticas do município, elaboração de pareceres e informa-
ções sobre a interpretação e aplicação da legislação, normas e regu-
lamentos internos; bem como trata e difunde legislação,
jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao serviço em
que está integrado.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Loulé e as condições de trabalho e regalias sociais são
as genericamente vigentes para a administração pública local.

6 � Remuneração � o vencimento no período de estágio será o
correspondente ao escalão 1, índice 310, sem prejuízo do direito de
opção pelo vencimento do lugar de origem, no caso dos candidatos
já vinculados à função pública, sendo a remuneração do lugar de in-
gresso (técnico superior de 2.ª classe) a correspondente ao escalão 1,
índice 400, da referida categoria, conforme previsto no Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legis-
lação complementar.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local por
força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, nomeadamente:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

7.2 � Requisitos especiais � possuir grau de licenciatura em Di-
reito.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Loulé, devidamente assinado, entregue pessoalmente
na Secção de Gestão de Pessoal desta autarquia, ou remetido pelo

correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Munici-
pal de Loulé, Praça da República, 8100 Loulé.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa [nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, nacionalidade, naturalidade, residência e
telefone, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, número de contribuinte, situ-
ação militar (se for caso disso)];

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, com menção expressa da

respectiva carreira e categoria, serviço a que pertence e
natureza do vínculo, se for caso disso;

d) Menção do concurso a que se candidata com referência ao
número e data do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso;

e) Declaração sob compromisso de honra de que possui os
requisitos gerais de admissão a concurso a que se refere o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, implicando a falta
desta declaração a exclusão do candidato;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação
do seu mérito ou por constituírem motivo de preferência
legal, designadamente os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os
quais só serão tidos em conta pelo júri quando devidamente
comprovados.

8.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado,
donde conste, nomeadamente, a experiência profissional
actual e anterior, relevante para o exercício do lugar a
prover e respectiva duração;

b) Certificado de habilitações literárias e de habilitações pro-
fissionais ou fotocópia dos mesmos;

c) Declaração, emitida pelo serviço de origem, devidamente
autenticada e datada, da qual conste inequivocamente a
natureza do vínculo a carreira e a categoria detida, no caso
dos candidatos já vinculados à função pública;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, não é admitida a junção de documentos que
pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para en-
trega das candidaturas.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção � no presente concurso serão aplica-
dos os seguintes métodos de selecção:

12.1 � Prova oral de conhecimentos (eliminatória para classifi-
cações inferiores a 9,5 valores) sobre o seguinte programa:

Regime Geral das Atribuições e Competências das Autarquias
Locais (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro);

Regime Geral das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto);
Planos de Ordenamento do Território;
Regime Jurídico de Loteamentos (Decreto-Lei n.º 448/91, de

29 de Novembro);
Regime Jurídico de Licenciamento de Obras Particulares (De-

creto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, e Decreto-Lei
n.º 250/94, de 15 de Outubro);

Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas (Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março);

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro);

Regime Jurídico de Aquisição de Bens e Serviços (Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho);

Ilícito de mera ordenação social � contra-ordenação (Decre-
to-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro);

Regime Jurídico de Recrutamento e Selecção de Pessoal da
Administração Pública (Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);
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Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro).

12.2 � Avaliação curricular � visando avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos, na área para que o concurso é aberto, com
base no respectivo curriculum vitae, mediante a ponderação dos se-
guintes factores:

a) Habilitações literárias;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.

12.3 � Entrevista profissional de selecção � visando avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, mediante a ponde-
ração dos seguintes factores:

a) Capacidade de análise e de síntese;
b) Capacidade de expressão oral;
c) Capacidade de organização;
d) Iniciativa;
e) Sentido de responsabilidade.

13 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do
concurso, sendo as mesmas facultada aos candidatos sempre que
solicitadas.

13.1 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de
cada método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 va-
lores, sendo a classificação final a resultante da média aritmética
simples das classificações obtidas em cada um dos métodos de
selecção.

13.2 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candida-
to que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos, será afixada no edi-
fício dos Paços do Município de Loulé, de harmonia com o pre-
ceituado no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

15 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
disposto no artigo 34.º do mesmo diploma legal.

16 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

17 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos nos
termos previstos no artigo 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98.

18 � Regime de estágio:
18.1 � O estágio terá a duração de um ano, com carácter proba-

tório, regendo-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

18.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva na fun-
ção pública.

18.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário compe-
tem ao júri do estágio mediante a pontuação dos seguintes factores:

a) Relatório do estágio;
b) Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
c) Classificação obtida em curso de formação profissional re-

alizado para o efeito, se for caso disso.

18.4 � A classificação final do estágio, expressa na escala de 0 a
20 valores, será a resultante da média aritmética simples da pontu-
ação obtida em cada um dos factores referidos no n.º 18.3 do pre-
sente aviso.

19 � Composição do júri � o júri do concurso, que será também
o júri do estágio, terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos:

1.º Dr. Rui Salvador Felizardo Tardão, chefe da Divisão
Jurídica e de Contencioso.

2.º Dr.ª Maria da Encarnação Monteiro Cristiano
Casquinho, assessora da carreira de Direito.

Vogais suplentes:

1.º Professor João Francisco Felizardo Viegas, director do
Departamento de Desenvolvimento Social, Cultural e de
Turismo.

2.º Dr.ª Maria João Martins Lopes da Fonseca Pereira e
Sousa, chefe da Divisão de Actividades Económicas.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

23 de Abril de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-108 157

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, e por força do disposto no Decreto-Lei n.º 35/2001, de
8 de Fevereiro, foram reclassificados nas respectivas categorias os
funcionários abaixo indicados por meu despacho datado de 9 de
Abril de 2001:

Nome do funcionário

Adelina Augusta Canuto ..................
António dos Santos Fins .................
Emília Isaltina Rente ......................
Evangelina dos Anjos Marcos Moura
Maria Elisa Regedor Monteiro ........
Maria do Patrocínio Neto Sardinha

Servente de limpeza ...........
Servente de limpeza ...........
Servente de limpeza ...........
Servente de limpeza ...........
Servente de serviços gerais
Servente de serviços gerais

5
7
3
2
1
1

158
181
139
129
120
120

Auxiliar de serviços gerais ..........
Auxiliar de serviços gerais ..........
Auxiliar de serviços gerais ..........
Auxiliar de serviços gerais ..........
Auxiliar de serviços gerais ..........
Auxiliar de serviços gerais ..........

5
7
3
2
1
1

163
191
139
129
120
120

ÍndiceEscalãoÍndiceEscalãoCarreira/categoria de origem Carreira/categoria reclassificado

Mais se torna público que os referidos funcionários deverão acei-
tar as novas categorias no prazo de 20 dias a contar da publicação
do presente aviso.

10 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco An-
tónio Castro Pires. 06-1-031 229

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 2 de Maio de 2001, foi nomeado para o lugar vago de
leitor-cobrador de consumos o seguinte candidato:

Vítor Manuel Lopes.

O candidato deverá tomar posse no referido lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no

Diário da República. (Isento de visto prévio do Tribunal de
Contas.)

3 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco Antó-
nio Castro Pires. 06-1-031 224

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, conforme os meus
despachos datados de 2 de Maio de 2001, foram nomeados para os
lugares vagos de cantoneiros de limpeza os seguintes candidatos:

1.º Paulo Jorge Ferreira.
2.º Francisco Joaquim Martins.
3.º Susana Pardal Faia Gaspar.
4.º Alberto Carlos Martins.
5.º José António Fernandes.
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Os candidatos deverão tomar posse nos referidos lugares no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isentos de visto prévio do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco Antó-
nio Castro Pires. 06-1-031 225

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 2 de Maio de 2001, foi nomeado para o lugar vago de
electricista o seguinte candidato:

António Paulo Fernandes Tuna.

O candidato deverá tomar posse no referido lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco Antó-
nio Castro Pires. 06-1-031 226

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso

Concurso externo de recrutamento excepcional para o
provimento de um lugar do grupo de pessoal técnico
superior, carreira de arquitecto, categoria de 1.ª classe.

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. Considerando este preceito, nos
termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, torna-se público que, por despacho de 23 de Março de
2001 do presidente da Câmara, ao abrigo do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea a) do artigo 9.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, e ao abrigo do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, conjugado
com o n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data de publicação deste aviso de abertura, concurso externo de
recrutamento excepcional para acesso à categoria de 1.ª classe, com
vista ao provimento de um lugar vago para a carreira de técnico
superior, para o Gabinete de Planeamento Integrado e Apoio Jurí-
dico, de acordo com a dotação do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga existente,
caducando com o seu preenchimento.

Local de trabalho � área do município de Montemor-o-Velho.
Vencimento � o correspondente ao sistema retributivo da fun-

ção pública, previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, para as carreiras do grupo de pessoal técnico su-
perior.

Condições de trabalho � as vigentes e aplicáveis aos funcionári-
os e demais agentes da administração local.

Conteúdo funcional � em termos genéricos, o constante do
mapa I  anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 2 de Junho,
pretendendo-se desenvolver as atribuições do Gabinete de Planea-
mento Integrado e Apoio Jurídico, conforme estrutura orgânica
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 14 de Junho
de 2000, designadamente:

a) Coordenar a elaboração de projectos, planos ou programas
de desenvolvimento de âmbito municipal, intermunicipal
ou regional, promovendo, sempre que se justifique, a atri-
buição da iniciativa pública e privada;

b) Prestar a coordenação necessária para a elaboração do pla-
no de estratégico do município, promovendo a cooperação
com as entidades ou organismos, ou associações de municí-
pios de que Montemor-o-Velho faça parte;

c) Promover e gerir acções no âmbito da reabilitação urbana,
nomeadamente relativas aos centros históricos;

d) Coordenar e elaborar o acompanhamento de projectos e
respectivos dossiers de candidaturas a programas de finan-
ciamento comunitário ou outros;

e) Promover e elaborar estudos, projectos ou planos, no âm-
bito das atribuições do Gabinete de Planeamento Integrado
e Apoio Jurídico, em articulação com os demais serviços e
órgãos da autarquia;

f) Garantir iniciativa de apoio técnico às juntas de freguesia.

Requisitos gerais de admissão � os previstos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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 de funções públicas ou inter-

dito 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 de vaci-
nação obrigatória.

Requisitos especiais de admissão � possuir a licenciatura em Ar-
quitectura, qualificação e experiência profissional de duração não
inferior à normalmente exigida para acesso à categoria, ou seja, no
mínimo de três anos, bem como indivíduos habilitados com mestrado
ou doutoramento.

Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Praça da República,
3140 Montemor-o-Velho, podendo ser entregues pessoalmente no
Departamento de Administração Geral até ao último dia útil do
prazo e dentro do horário de expediente, ou remetido pelo cor-
reio com aviso de recepção, atendendo-se neste último caso à
data do registo, devendo no requerimento constar os seguintes
elementos.

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, fi-
liação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número fiscal de contribuinte, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, morada completa e telefone);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com a

menção expressa da categoria detida, serviço a que perten-
ce e natureza do vínculo;

d) Referência ao concurso a que se candidata, com a identifi-
cação do mesmo, mediante referência ao número e data de
publicação no Diário da República;

e) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal, os quais, todavia, só serão tidos
em conta pelo júri se devidamente comprovados.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompa-
nhados dos seguintes documentos, sob pena de exclusão, conforme
dispõe o artigo 31.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenti-
cada do mesmo;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
d) Fotocópia comprovativa das acções de formação profis-

sional, das datas de realização e das respectivas durações;
e) Declaração comprovativa do tempo de experiência profis-

sional;
f) No caso de já ser funcionário, declaração passada e auten-

ticada pelo serviço a que se encontrem vinculados os can-
didatos, da qual conste, de forma inequívoca, a existência e
natureza do vínculo à função pública.

Dispensa de documentos � é dispensada, nesta fase, a apre-
sentação da documentação comprovativa dos requisitos do ar-
tigo 29.º, alíneas a), b), d), e) e f), do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, devendo os candidatos declarar, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada uma delas. Os candidatos perten-
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centes ao quadro de pessoal desta autarquia ficam dispensados da
apresentação dos documentos que constem do respectivo proces-
so individual.

Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candidatos, em
caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações. As falsas declara-
ções serão punidas nos termos de lei.

Publicitação � a relação de candidatos admitidos e excluídos e a
lista de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do
Município de Montemor-o-Velho e notificadas de acordo com os
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

Métodos de selecção a utilizar � a selecção dos candidatos será
feita por prova escrita de conhecimentos, entrevista profissional de
selecção e avaliação curricular. Os candidatos serão oportunamente
notificados da data, hora e local da realização dos métodos de selec-
ção. A classificação final resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas em todas as operações realizadas na escala de 0 a
20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS + AC

3
em que:

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

Os critérios de selecção de apreciação e ponderação das provas,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam das actas de reunião do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solici-
tadas.

Prova escrita de conhecimentos � esta prova será pontuada numa
escala de 0 a 20 valores, visa avaliar conhecimentos gerais e especí-
ficos e versará sobre: temas gerais: competências e atribuições das
autarquias locais � CRP; Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Lei
n.º 159/99, de 14 de Setembro; EDFAAP � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 413/93, de 22 de Dezembro; Re-
gime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março; Lei n.º 117/99, de 12 de Agosto; Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio.

Temas específicos: Regime Jurídico dos Planos � Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro; Regulamento do PDM de Montemor-
-o-Velho, publicado na RCM n.º 118/98, de 9 de Outubro; obras par-
ticulares � Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, e altera-
ções; Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

A duração da prova de conhecimentos é, no máximo, de duas
horas, podendo os concorrentes, no decurso da mesma, consultar a
legislação. A prova de conhecimentos é eliminatória se a classifica-
ção final for inferior a 9,50 valores. A falta de comparência dos
candidatos à prova de conhecimentos escritos determina a sua ex-
clusão.

Entrevista profissional de selecção � pretende-se através desta
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, por compa-
ração com os requisitos do conteúdo funcional, tendo em conta os
seguintes factores:

a) Capacidade de relacionamento e dinamismo;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Sentido de responsabilidade.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da
seguinte fórmula:

EPS = CR + CG + MI + SR

em que:

CR = capacidade de relacionamento;
CG = cultura geral e experiência profissional;
MI = motivação e interesse;
SR = sentido de responsabilidade.

A duração da entrevista será, no máximo, de 15 minutos.

Avaliação curricular � serão avaliadas as aptidões profissionais
dos candidatos para o exercício do cargo, através da ponderação dos
seguintes factores e com a aplicação da fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias, sendo ponderado grau académico

ou a equiparação legalmente reconhecia;
FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de for-

mação e aperfeiçoamento profissional em especial com as
áreas funcionais dos lugares postos a concurso;

EP = experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacidades adequadas
com a avaliação da sua natureza e duração, tendo em conta
as condições especiais exigidas para o preenchimento do lu-
gar, previstas no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de
2 de Junho.

O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � vereador Carlos Lucas Correia, engenheiro téc-
nico agrário.

1.º vogal efectivo � arquitecta Maria João Figueiredo, assesso-
ra principal da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

2.º vogal efectivo � arquitecto Francisco António Rodrigues
Nolasco, técnico superior de 1.ª classe.

1.º vogal suplente � vereador Mário Zambujo Tarrafa.
2.º vogal suplente � director do Departamento de Obras e

Serviços Urbanos Adelino Caridade Miranda, engenheiro civil.

Designado o 1.º vogal efectivo para substituir o presidente nas
suas faltas e impedimentos.

O Presidente da Câmara, José Manuel Oliveira de Sousa Antunes.
5-1-32 792

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 66

Concurso interno de acesso geral

1 � Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, torna-se público que, por meu despacho datado
de 18 de Janeiro de 2001, no uso das competências que me são atri-
buídas pelo artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, encon-
tram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
os concursos a seguir mencionados.

Concurso I � um lugar de técnico superior de 1.ª classe, licen-
ciatura em Economia, a que corresponde o escalão 1, índi-
ce 460 (278 600$);

Concurso II � um lugar de técnico superior de 1.ª classe, li-
cenciatura em Arquitectura, a que corresponde o escalão 1,
índice 460 (278 600$).

2 � Validade dos concursos � são válidos para as vagas postas a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local e condições de trabalho � área do concelho de Ode-
mira, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes em termos genéricos
no mapa I do Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

5 � Requisitos gerais de admissão � serão admitidos os candida-
tos que reunirem os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.1 � Requisitos especiais de admissão � os mencionados na
alínea c) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 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.

6 � Formalização das candidaturas:
6.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão, dirigido ao presidente do júri do presente con-
curso (Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 7630-
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-139 Odemira), podendo ser entregues pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos desta Câmara, ou remetidos pelo correio para a
morada acima mencionada, através de carta registada com aviso de
recepção, até ao termo do prazo fixado para a entrega das candida-
turas.

6.2 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturali-
dade, residência, profissão, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu e número
de contribuinte;

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer outras circunstâncias que julguem poder influir na

apreciação do mérito do concorrente, ou de constituírem
motivo de preferência legal desde que devidamente com-
provadas.

6.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia simples do certificado das habilitações literárias;
b) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-

radas, de que satisfaz os requisitos enunciados nas alíneas a),
b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho;

c) Declaração, passada pelo serviço de origem da qual conste
inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.4 � É dispensada a apresentação de documentos que se encon-
trem arquivados nos respectivos processos dos candidatos perten-
centes à Câmara Municipal de Odemira.

6.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Métodos de selecção:

Concursos I e II � os métodos de selecção a utilizar serão a
avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.

7.1 � Na avaliação curricular serão tomados em consideração os
seguintes factores de apreciação:

a) A habilitação académica base;
b) A formação profissional;
c) A experiência profissional;
d) A classificação de serviço.

7.2 � Na entrevista profissional de selecção serão observados os
seguintes factores:

a) Motivação e interesse;
b) Cultura geral;
c) Capacidade de expressão e fluência verbal;
d) Capacidade para a discussão de problemas e sentido crítico.

7.3 � Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta
n.º 1 do júri, sendo facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da classificação obtida nas provas de conhecimentos
gerais e de conhecimentos específicos, considerando-se não aprova-
dos os candidatos que obtenham a classificação final inferior a 9,5 va-
lores.

9.1 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio dos Paços do
Município a relação de candidatos admitidos e a lista de classifica-
ção final.

10 � Os candidatos excluídos do concurso podem apresentar re-
curso hierárquico, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Odemira, no prazo de 10 dias úteis.

11 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Concurso I:

Membros efectivos do júri:

Presidente � vice-presidente da Câmara, vereador
Dr. António Manuel Viana Afonso.

Vogais:

Director do Departamento de Administração Geral,
Dr. Sérgio dos Anjos Amargar, e o chefe da Divi-
são Financeira, Dr. Salustiano Loures Lourenço.

Vogais suplentes do júri:

Vereador engenheiro José Alberto Candeias Guerrei-
ro, que substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos, e a chefe da Divisão do Con-
tencioso e Assessoria Jurídica Dr.ª Maria Paula
Pereira Silva Correia Nunes.

Concurso II:

Membros efectivos do júri:

Presidente � vereador engenheiro José Alberto Candeias
Guerreiro.

Vogais:

Director do Departamento Técnico, arquitecto Fran-
cisco José Caldeira Duarte, e o técnico superior
assessor arquitecto Hélder José Nogueira dos Santos.

Vogais suplentes do júri:

Vice-presidente da Câmara, vereador Dr. António
Manuel Viana Afonso, e o chefe da Divisão de Obras
Municipais, engenheiro José António Guerreiro
Rosa.

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.

17 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Camilo Coelho. 10-1-108 190

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/32/2001

Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu despacho de
26 de Abril de 2001, foi nomeado definitivamente, conforme lista
de classificação final do concurso para um lugar técnico profissional
especialista � desenhador, homologada pelo presidente da Câmara
Municipal em 26 de Fevereiro de 2001, o seguinte candidato:

Francisco José dos Santos Xará.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação no presen-
te aviso no Diário da República para tomar posse dos respectivos
cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

26 de Abril de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 5-1-32 791

Aviso SRSC/33/2001

Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu despacho de
26 de Abril de 2001, foi nomeado definitivamente, conforme lista de
classificação final do concurso para um lugar técnico profissional
especialista principal � desenhador, homologada pelo presidente da
Câmara Municipal em 26 de Fevereiro de 2001, o seguinte candidato:

Carlos Manuel dos Santos Ribeiro.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação no presen-
te aviso no Diário da República para tomar posse dos respectivos
cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

26 de Abril de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 5-1-32 790

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso

Dr. António Fernando Chagas de Sousa Lourenço, vereador dos re-
cursos humanos da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso:

Torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 4 de
Maio de 2001 e atento o estipulado no Decreto-Lei n.º 141/2001,
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de 24 de Abril, foram nomeados assistentes administrativos espe-
cialistas Luís Gabriel Martins Soares e José Eduardo de Oliveira Dias,
candidatos classificados em 3.º e 4.º lugares, respectivamente, no
respectivo concurso interno de acesso geral, cuja lista de classifica-
ção final foi publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 271,
de 23 de Novembro de 2000. [Processos isentos de visto do Tribu-
nal de Contas (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).]

4 de Maio de 2001. � O Vereador dos Recursos Humanos, Antó-
nio Fernando Chagas de Sousa Lourenço. 10-1-108 193

CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE

Avisos de nomeações

Para os devidos efeitos se faz público que, por despachos da pre-
sidência datados de 20 de Abril, foram nomeados, em comissão de
serviço, após aprovação nos respectivos concursos, pelo período de
três anos, os seguintes funcionários, tendo iniciado funções em 23 do
mesmo mês:

Maria Adília Gonçalves Teixeira, chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira.

António Manuel de Almeida Pinto, chefe da Divisão de Asses-
sorias Técnicas.

Emídio Janela Pires, chefe da Divisão de Obras Municipais e
Serviços Urbanos.

(Processos isentos de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Abril de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 5-1-32 785

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
signatário de 30 de Abril de 2001, se procedeu à nomeação para dois
lugares de canalizador principal, carreira de operário qualificado, grupo
de pessoal operário, dos candidatos abaixo mencionados e cuja lista
de classificação final, datada de 26 de Maio de 2000, foi afixada no
átrio do edifício dos Paços do Concelho desta Câmara Municipal:

João Luís de Sousa Dias.
José Manuel Soares Lindo.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 10-1-108 194

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
signatário de 7 de Maio de 2001, se procedeu à nomeação para um
lugar de assistente administrativo especialista, da candidata abaixo

mencionada e cuja lista de classificação final, datada de 6 de No-
vembro de 2000, foi afixada no átrio do edifício dos Paços do Con-
celho desta Câmara  Municipal:

Rosa Maria Tomás Meneses (isento de visto do Tribunal de
Contas).

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 10-1-108 195

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

Aviso

Concursos internos de acesso limitado para carreiras de
dotação global (n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho), para o grupo de pessoal operário
da carreira operário qualificado da categoria operário
principal (calceteiro � um lugar; serralheiro civil � um
lugar e marteleiro � um lugar).

Para efeitos do estatuído no n.º 1 do artigo 34.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, se torna público que, por
despacho presidencial datado de 4 do corrente, foram efectuadas as
nomeações, nos termos prescritos no n.º 8 do artigo 6.º do já refe-
rido Decreto-Lei n.º 427/89, para o grupo de pessoal operário da
carreira operário qualificado da categoria operário principal, os se-
guintes candidatos: calceteiro � Artur Borges dos Anjos; serralhei-
ro civil � António Miguel dos Santos Pais e marteleiro � Joaquim
de Jesus Rodrigues.

Mais se torna público que, de conformidade com o estipulado no
artigo 11.º do já mencionado Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, adaptado à administração local pelo, também já dito De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os candidatos citados deve-
rão tomar posse no prazo de 20 dias, contados a partir da data da
publicação deste aviso no Diário da República.

As nomeações em causa encontram-se isentas de fiscalização pré-
via por parte do Tribunal de Contas, nos termos previstos no ar-
tigo 114.º, capítulo IX, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, em con-
jugação com o n.º 1 do artigo 48.º, capítulo IV, secção II da referida
lei e artigo 82.º, capítulo XIV, da Lei n.º 30-C/2000, de 29 de De-
zembro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 1/2001,
publicada no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 11, de 13 de Ja-
neiro.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Orlando Fer-
nandes de Carvalho Mendes. 10-1-108 197

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Edital

Nos termos da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, a Câmara Munici-
pal de Santa Cruz (Madeira) dá conhecimento dos subsídios e trans-
ferências pagos no ano de 2000:

Associação Desportiva e Cultural Santo António da Serra
Associação Académica da Universidade da Madeira .....
Associação Académica de Coimbra ............................
Associação Cultural e Recreativa de Gaula ................
Associação Cultural Encontros da Eira ......................
Associação de Desportos da Madeira .........................
Assoc. Estudantes Escola Superior Enf. S. José de Cluny
Associação de Folclore da Boa Esperança .................
Associação de Ténis de Mesa da Madeira ..................
Associação Desportiva da Camacha ..........................
Associação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses ....
Associação Escoteiros de Portugal � Grupo 92 .......
Associação de Escoteiros de Portugal � Grupo 194
Banco Comercial Português, S. A. .............................

Banda Municipal de Santa Cruz ..................................
Banda Municipal de Santa Cruz ..................................
Banda Paroquial de São Lourenço .............................
Camacha Hoquei Clube ...............................................

Contrato-programa � 6 de Janeiro de 1999.
Subsídio � deliberação de 18 de Maio de 2000.
Subsídio � deliberação de 30 de Dezembro de 1999.
Subsídio � deliberação de 18 e Maio de 2000.
Subsídio � deliberação de 13 de Julho de 2000.
Subsídio � deliberação de 23 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 9 de Outubro de 2000.
Subsídio � deliberação de 15 de Junho de 2000.
Subsídio � deliberação de 5 de Abril de 2000.
Contrato-programa � 6 de Janeiro de 2000.
Subsídio � deliberação de 4 de Maio de 2000.
Subsídio � deliberação de 13 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 19 de Outubro de 2000.
Depósito para o povo Moçambicano � deliberação de 13 de Março

de 2000.
Subsídio � deliberação de 6 de Abril de 2000.
Subsídio � deliberação de 30 de Novembro de 2000.
Contrato-programa � 6 de Janeiro de 1999.
Contrato-programa � 28 de Março de 2000.

Beneficiário Observações

4 080 000$00
100 000$00
30 000$00

1 087 500$00
240 000$00
150 000$00
100 000$00
100 000$00
400 000$00

14 640 000$00
1 365 000$00

100 000$00
400 000$00
500 000$00

500 000$00
500 000$00
200 000$00

1 200 000$00

Valor
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Camacha Hoquei Clube ...............................................
Casa do Povo da Camacha .........................................
Casa do Povo da Camacha .........................................

Casa do Povo da Camacha .........................................
Casa do Povo da Camacha .........................................

Casa do Povo da Camacha .........................................

Casa do Povo da Camacha .........................................

Casa do Povo da Camacha .........................................

Casa do Povo de Gaula ...............................................

Casa do Povo de Santa Cruz ......................................
Casa do Povo de Santo António da Serra .................

Clube Sport Juventude de Gaula .................................
Clube Sport Juventude de Gaula .................................
Clube Sport Juventude de Gaula .................................
Escola Básica do Caniço 2 e 3 Ciclo .........................
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz ..................
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz ..................
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz ..................
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz ..................
Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cruz .................
Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cruz .................
Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cruz .................
Grupo de Folclore do Rochão ....................................
Grupo de Folclore do Rochão ....................................
Grupo de Folclore do Rochão ....................................
Grupo Musical Reis Magos .........................................
Grupo Recreativo Cruzado Canicense ........................
Grupo Recreativo Cruzado Canicense ........................
Iate Clube de Santa Cruz ............................................
Iate Clube de Santa Cruz ............................................
Iate Clube de Santa Cruz ............................................
João Carlos Sá Santos .................................................

Junta de Freguesia da Camacha ..................................
Junta de Freguesia de Gaula ........................................
Junta de Freguesia de Santo António da Serra ..........
Junta de Freguesia do Caniço .....................................
Junta de Freguesia de Santa Cruz ...............................
Maria Manuela Martins Gomes Rosa .........................
Nicolau Viana & Dino Vieira .....................................
Nicolau Viana & Dino Vieira .....................................
Nicolau Viana & Dino Vieira .....................................
Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de

Santa Cruz.
Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de

Santa Cruz.
Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de

Santa Cruz.
Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de

Santa Cruz.
Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de

Santa Cruz.
Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de

Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

Subsídio � deliberação de 30 de Novembro de 2000.
Contrato-programa.
Subsídio (Grupo Coral Casa do Povo da Camacha) � deliberação

de 13 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 13 de Março de 2000.
Subsídio (Teatro Experimental Camacha) � deliberação de 4 de

Maio de 2000.
Subsídio (Grupo Folclórico Casa do Povo da Camacha) � delibe-

ração de 1 de Junho de 2000.
Subsídio (Grupo Romarias Antigas Rochão) � deliberação de 10 de

Agosto de 2000.
Subsídio (Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha) � delibera-

ção de 10 de Agosto de 2000.
Subsídio (Assoc. Cultural e Recreativa Gaula) � deliberação de

23 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 13 de Março de 2000.
Subsídio (Trupe Vale a Pena) � deliberação de 27 de Janeiro de

2000.
Contrato-programa � 6 de Janeiro de 1999.
Subsídio � 21 de Outubro de 1999.
Subsídio � deliberação de 23 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 13 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 23 de Março de 2000.
Subsídio � deliberação de 29 de Junho de 2000.
Subsídio � deliberação de 13 de Julho de 2000.
Subsídio � deliberação de 10 de Agosto de 2000.
Protocolo � 15 de Junho de 1999.
Subsídio � deliberação de 24 de Fevereiro de 2000.
Subsídio � deliberação de 15 de Junho de 2000.
Subsídio � deliberação de 27 de Janeiro de 2000.
Subsídio � deliberação de 26 de Agosto de 1999.
Subsídio � deliberação de 21 de Setembro de 2000.
Subsídio � deliberação de 15 de Junho de 2000.
Contrato-programa � 6 de Janeiro de 1999.
Subsídio � deliberação de 9 de Outubro de 2000.
Contrato-programa � 6 de Janeiro de 1999.
Contrato-programa � 3 de Janeiro de 2000.
Subsídio � deliberação de 25 de Março de 1999.
Subsídio (Festival Canção Infantil Portimão) � deliberação de

13 de Julho de 2000.
Transferência Recenseamento Eleitoral 2000.
Transferência Recenseamento Eleitoral 2000.
Transferência Recenseamento Eleitoral 2000.
Transferência Recenseamento Eleitoral 2000.
Transferência Recenseamento Eleitoral 2000.
Donativo.
Subsídio � deliberação de 27 de Janeiro de 2000.
Subsídio � deliberação de 6 de Abril de 2000.
Subsídio � deliberação de 7 de Setembro de 2000.
Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo � Gaula) � deliberação de 14 de

Fevereiro de 2000.
Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo � Santa Cruz) � deliberação de

19 de Abril de 2000.
Subsídio (Escola 1.º ciclo Terça Cima) � deliberação de 4 de Maio

de 2000.
Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo � Santa Cruz) � deliberação de

18 de Maio de 2000.
Subsídio (Escola Arendrup � Externato) � deliberação de 18 de

Maio de 2000.
Subsídio (Escolas Básicas 1.º ciclo Dr. Clemente Tavares e Exter-

nato de S. Francisco de Sales) � deliberação de 18 de Maio de
2000.

Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo Nogueira) � deliberação de 18 de
Maio de 2000.

Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo Nogueira) � deliberação de 1 de
Junho de 2000.

Subsídio � Dia Mundial da Criança � deliberação de 1 de Junho
de 2000.

Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo Casais Além) � deliberação de
1 de Junho de 2000.

Subsídio (Escola Básica 1.º ciclo Vargem-Caniço) � deliberação de
15 de Junho de 2000.

Subsídio (Formandos RAM 1.º ciclo Ensino Recorrente) � delibe-
ração de 29 de Junho de 2000.

Subsídio (Limpeza Escolas do Concelho) � deliberação de 19 de
Outubro de 2000.

Beneficiário Observações

600 000$00
600 000$00
100 000$00

100 000$00
200 000$00

500 000$00

1 000 000$00

60 000$00

100 000$00

100 000$00
100 000$00

2 090 000$00
200 000$00

1 143 250$00
200 000$00
200 000$00

50 000$00
80 000$00

200 000$00
5 000 000$00

120 000$00
2 500 000$00

500 000$00
200 000$00
500 000$00
500 000$00

5 280 000$00
1 350 000$00
1 934 900$00

880 000$00
93 696$00
50 000$00

29 920$00
21 549$00
17 358$00
32 068$00
28 420$00
1 000$00

100 000$00
100 000$00
200 000$00

65 000$00

55 000$00

35 000$00

54 000$00

30 000$00

30 000$00

30 000$00

350 000$00

388 200$00

30 000$00

30 000$00

70 000$00

1 606 800$00

Valor
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30 de Março de 2001. � O Presidente da Câmara, José Savino dos Santos Correia. 10-1 108 199

Secretaria Regional de Educação/Delegação Escolar de
Santa Cruz.

SPAD � Sociedade Protectora dos Animais Domésti-
cos do Funchal.

SPAD � Sociedade Protectora dos Animais Domésti-
cos do Funchal.

Sporting Clube Santacruzense .....................................
Sporting Clube Santacruzense .....................................

Subsídio (Alunos Pré-Escolar e 1.º ciclo Ensino Básico) � delibe-
ração de 30 de Novembro de 2000.

Subsídio � deliberação de 1 de Junho de 2000.

Subsídio � deliberação de 7 de Setembro de 2000.

Contrato-programa � 6 de Janeiro de 1999.
Subsídio (Departamento de Futebol Juvenil) � deliberação de 6 de

Abril de 2000.

Beneficiário Observações

1 354 800$00

75 000$00

50 000$00

8 640 000$00
200 000$00

Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares de operário principal � electricista

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, no uso das competências que me são conferidas pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, nomeei, por meu despacho de 27 de Abril de 2001, os candida-
tos ao concurso em epígrafe:

António de Almeida Fernandes.
Fernando de Almeida Cardão.

Os nomeados devem, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação no

prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo. 10-1-108 196

CÂMARA MUNICIPAL DA SERTÃ

Aviso n.º 27/2001

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 9 de Março de 2001 e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, reclassifiquei profissionalmente os funcionários abaixo
indicados, ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 35/2001, de
8 de Fevereiro:

Nome

Maria Alice Antunes Mateus ..................
Lurdes Ribeiro Marques Peres ................
Carlos Alexandre da Silva Marcelino ......
Teresina Lopes Tereso Alves ................
Emídio Fernandes Rodrigues ...................
Jorge Miguel Fernandes Costa Nunes ......

Mário Calado da Costa ...........................

Servente ...............
Servente ...............
Servente ...............
Servente ...............
Servente ...............
Servente ...............

Servente ...............

5
4
3
3
1
3

2

158
148
139
139
120
139

129

Auxiliar de serviços gerais ...............
Auxiliar de serviços gerais ...............
Auxiliar de serviços gerais ...............
Auxiliar de serviços gerais ...............
Auxiliar de serviços gerais ...............
Condutor de máquinas pesadas e veí-

culos especiais.
Marteleiro .......................................

5
4
3
3
1
1

1

163
148
139
139
120
148

(a) 134

ÍndiceEscalãoÍndiceEscalãoCategoria Nova categoria

(a) Vaga a aditar automaticamente ao quadro de pessoal destes serviços, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

Os interessados deverão tomar posse nos 20 dias imediatos à publicação do presente aviso no Diário da República.
O presente processo está isento de fiscalização do Tribunal de Contas.

20 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel Carreto. 5-1-32 786

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do meu

despacho datado de 19 de Abril de 2001 e em cumprimento do dis-
posto nos artigos 7.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, foram obrigatoriamente reclassificados os
funcionários abaixo identificados, que vêm exercendo funções cor-
respondentes a carreira distinta daquela em que estão integrados, uma

vez que reúnem cumulativamente os requisitos legalmente exigíveis,
designadamente:

a) O exercício de funções há mais de um ano até ao final do
prazo estipulado no n.º 1 do citado artigo 15.º;

b) A posse dos requisitos habilitacionais e profissionais exigi-
dos para o provimento na nova carreira;

c) As funções asseguradas corresponderem a necessidades per-
manentes dos serviços;

d) Existência de disponibilidade orçamental.

Nome

Armando Rodrigues G. Caldas .................

Isabel Cristina Parracho Gonçalves Veiga

Auxiliar admi-
nistrativo.

Auxiliar admi-
nistrativa.

4/148

1/120

Telefonista ............

Assistente adminis-
trativa.

4/158

1/191

Escalão/
índice

Escalão/
índice

Categoria Habilitações
literárias

Nova categoria
A aditar Vagos

5.º ano � curso
geral.

12.º ano de es-
colaridade.

×

Lugares

×

20 de Abril de 2001. � O Presidente da Câmara, Vítor Miguel Martins Arnaut Pombeiro.                                     10-1-108 200
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso

Concurso interno geral de provimento para um lugar
de chefe da Divisão de Águas, em comissão de serviço

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 23 de Abril de 2001, e
em sequência do concurso acima mencionado, cuja lista de classifi-
cação final foi homologada a 30 de Março de 2001, foi nomeado,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, por urgente conveniência de serviço, ao abrigo
do n.º 7 do citado artigo 18.º, com efeitos à data do despacho do
presidente da Câmara Municipal, por um período de três anos, An-
tónio Augusto Neves Veloso de Carvalho, para desempenhar as fun-
ções de chefe da Divisão de Águas, em comissão de serviço.

2 de Maio de 2001. � Por delegação de competência do Presi-
dente da Câmara, a Directora do Departamento Administrativo e
Financeiro, Isabel V. Pinto. 10-1-108 201

COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados
contratos administrativos de provimento, nos termos do n.º 3 do
artigo 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, para as categorias a
seguir mencionadas:

Motorista:

António Gomes Dias Almeida, Manuel António Pereira Cunha
e José Maria Silva, com início de funções em 1 de Maio de
2001.

Auxiliar administrativo:

Sara Jesus Ribeiro e Maria Isabel Novais Freitas, com início de
funções em 1 e 2 de Maio de 2001, respectivamente.

Operador de reprografia:

Ana Paula Ferreira Macedo, com início de funções em 1 de Maio
de 2001.

Apontador:

Luís Gonzaga Magalhães Silva, com início de funções em 1 de
Maio de 2001.

Desenhador de 2.ª classe:

Fernando Pereira Alexandre, com início de funções em 2 de
Maio de 2001.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2001. � Pelo Presidente da Comissão Instaladora,
(Assinatura ilegível.) 10-1-108 202

JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL

Aviso

Concurso externo de ingresso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de Creixomil datada de 18 de Fevereiro de 2001,
nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto concurso externo de ingresso para um lugar
de cantoneiro de limpeza.

2 � O prazo de candidatura é de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso.

3 � Legislação aplicável � 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, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
518/99, de 10 de Dezembro.

4 � O concurso referido visa exclusivamente o preenchimento
do lugar indicado.

5 � Local de trabalho � freguesia de Creixomil, concelho de
Guimarães.

6 � Remuneração � corresponde ao escalão I, índice
148 (89 700$), conforme o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Conteúdos funcionais � os constantes do Despacho n.º 4/88,
da SEALOT, publicado em 6 de Abril de 1989.

8 � Requisitos de admissão ao concurso � os requisitos gerais
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos 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, que corresponde à
escolaridade obrigatória (para os nascidos a partir de 1 de
Janeiro de 1967, a escolaridade obrigatória corresponde ao
6.º ano);

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.

9 � Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através
de requerimento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia, no
prazo supracitado, a entregar na sede da Junta de Freguesia de Crei-
xomil, do concelho de Guimarães, ou enviar pelos CTT, para Junta
de Freguesia de Creixomil, Rua dos Cutileiros, 1908, 4810-055 Gui-
marães.

9.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, morada completa, número
de telefone, filiação, data de nascimento, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu e número de contribuinte);

b) Identificação do concurso a que se candidata, número e data
do Diário da República onde foi publicado o aviso de aber-
tura;

c) Os documentos comprovativos dos requisitos exigidos nas
alíneas a), b), d), e) e f), referidas no n.º 8, poderão ser
dispensados desde que o candidato declare sob compromisso
de honra, no próprio requerimento, que reúne os requisitos
referidos;

d) Os candidatos poderão apresentar quaisquer outros elemen-
tos que considerem relevantes para apreciação do seu mé-
rito, devidamente comprovados.

9.2 � Juntamente com o requerimento devem entregar obrigato-
riamente o certificado de habilitações literárias e profissionais, de-
vidamente comprovadas, sob pena de exclusão.

10 � Métodos de selecção:
10.1 � Os métodos de selecção a utilizar para o concurso referi-

do no n.º 1.1 são: prova prática e entrevista profissional de selec-
ção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PP) + (2 × EPS)

5
em que:

CF = classificação final;
PP = prova prática;
EPS = entrevista profissional de selecção.

A prova prática incide sobre a matéria referente ao conteúdo
funcional e terá duração de uma hora.

A entrevista profissional de selecção terá por objecto determinar
e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-
tica, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando
os seguintes factores:

Conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover;
Motivação para a função;
Sentido de responsabilidade.

A entrevista terá duração de quinze minutos.
11 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática e

da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas de reuniões do júri dos concursos, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
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12 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de cada
método de selecção serão expressos numa escala de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final (CF), expressa na mesma escala resultan-
te da média aritmética das classificações obtidas em cada um dos
referidos métodos.

13 � Constituição do júri:

Presidente � José da Costa Martins.
Vogais efectivos:

Margarida de Oliveira Leça e Domingos Ribeiro.

Vogais suplentes:

Joaquim António Salgado Almeida e Adelino de Almeida
Freitas.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

14 � A prova prática e entrevista profissional de selecção efec-
tuar-se-ão em data, hora e local a designar aquando da publicação da
lista dos candidatos, sendo os mesmos convocados nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � A relação dos candidatos admitidos e lista de classificação
final serão afixadas no expositor existente na freguesia de Creixo-
mil, conforme as situações previstas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � 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.

7 de Maio de 2001. � O Presidente da Junta, José da Costa
Martins. 10-1-108 204

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA

Aviso n.º 2

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de assistente administrativo

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 por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e no uso da com-
petência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, faz-se público que, por despacho da Junta de
Freguesia de Santa Maria datado de 26 de Fevereiro de 2001, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso, concurso externo de
ingresso visando o preenchimento de um lugar na categoria de assis-
tente administrativo, da carreira de assistente administrativo, per-
tencente ao quadro de pessoal deste município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as va-
gas postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na nova redacção dada
pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outubro, 109/96, de 1 de
Agosto, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Consulta ao CEFA � consultado o CEFA, em cumprimento do
estipulado no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, foi respondido, através do ofício n.º 1467, de 10 de Abril de
2001, não haver disponível pessoal habilitado com o curso de adminis-
tração autárquica para preenchimento dos respectivos lugares.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver é o constante do Despacho n.º 38/88, do Secretário de Estado da
Administração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugares
postos a concurso serão desempenhados na área da freguesia.

7 � Remunerações e outras condições de trabalho � o titular do
lugar a prover na categoria de assistente administrativo será remu-
nerado pelo índice 191, escalão 1, a que corresponde o vencimento
ilíquido de 115 700$, sendo-lhe concedida, no que concerne às rega-
lias sociais e às condições de trabalho, as genericamente vigentes
para os funcionários da administração local.

8 � Requisitos de admissão � só serão admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

8.1 � Possuir os requisitos gerais definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos
excepcionados por lei especial ou convenção internacio-
nal;

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.

8.2 � Possuir os requisitos especiais de admissão conforme deter-
mina a alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, ou seja, o 11.º ano de escolaridade ou o equivalente.

9 � Apresentação de candidaturas:
9.1 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas através de requerimento, dirigido à Junta de Fre-
guesia de Santa Maria e entregues, pessoalmente, nos serviços admi-
nistrativos da autarquia, ou enviadas pelo correio, através de carta
registada com aviso de recepção, expedida até ao limite do prazo
fixado no n.º 1 do presente aviso, à Junta de Freguesia de Santa Maria,
Praça de José Maria Lopes Falcão, 7630 Odemira, dele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, morada, data de
nascimento, estado civil, situação militar, morada, código
postal, número de telefone, profissão, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu e número fiscal de contribuinte;

b) Categoria a que se candidata, referindo a data e publicação
do respectivo aviso no Diário da República;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, as quais só serão
consideradas desde que devidamente comprovadas.

9.2 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação.

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte fiscal,

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir

como relevantes quanto à apreciação do seu mérito, desde
que devidamente comprovados;

d) Documento comprovativo dos requisitos de admissão a
concurso, previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9.2.1 � Serão excluídos os candidatos cujos requerimentos não
sejam acompanhados dos documentos comprovativos dos requisitos
referidos, sendo, no entanto, dispensada a apresentação dos menci-
onados nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o candidato declare, em alíne-
as separadas e sob compromisso de honra, a situação em que se
encontra relativamente a cada um dos requisitos, assistindo ao júri
de concurso a faculdade de exigir, em caso de dúvida, a apresentação
dos documentos comprovativos das declarações prestadas.

9.2.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são pu-
nidas nos termos da lei.

10 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito
nos termos do disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e consistirá:

a) Prova de conhecimentos gerais (eliminatória);
b) Prova de conhecimentos específicos (eliminatória);
c) Entrevista profissional de selecção;
d) Avaliação curricular.

10.1 � Classificação final � a classificação final será expressa numa
escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média ponderada de cada um
dos métodos de selecção, e calculada através da seguinte fórmula:

CF =
 AC + 2.EPS + 3.PC

6
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em que:

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

10.2 � As provas de conhecimentos gerais e específicos, de na-
tureza teórico-prática e revestindo a forma oral serão, cada uma
delas, eliminatória de per si para os candidatos que, em cada uma,
obtenham classificação inferior a 9,5 valores, sendo classificadas de
0 a 20 valores e incidindo sobre as matérias constantes do progra-
ma infra-referido e de acordo com a seguinte fórmula:

PC =
 2.PCG + 3.PCE

5
em que:

PC = prova de conhecimentos;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos.

10.3 � Duração das provas � as provas de conhecimentos (ge-
rais e específicos) não excederão a duração total de 45 minutos.

10.4 � Programa das provas.
10.4.1 � Prova de conhecimentos gerais � será oral e incidirá

sobre matérias respeitantes ao domínio da língua portuguesa e ques-
tões de cultura geral resultantes da vivência do cidadão comum e
acerca da Deontologia do Serviço Público (Decreto-Lei n.º 135/99,
de 22 de Abril).

10.4.2 � Prova de conhecimentos específicos � será oral e in-
cidirá sobre as matérias a seguir indicadas:

Constituição da República Portuguesa � direitos, liberdades e
garantias, direitos e deveres económicos, sociais e culturais;
organização do poder político; poder local; Administração
Pública (consultar a Constituição da República Portuguesa);

Procedimento administrativo � princípios gerais do procedi-
mento administrativo (consular o Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública (consultar o Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Autarquias locais � conceito; órgãos; constituição e composi-
ção; atribuições e competências (consultar a Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro);

Relação Jurídica de Emprego na Administração Pública � cons-
tituição, modificação, extinção (consultar o Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Junho);

Carreiras e categorias da Administração Pública � carreiras,
categorias, escalões e promoção, progressão (consultar os
Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 247/87, de 15 de
Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pública �
Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agen-
tes da Administração Pública (consultar o Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março);

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Plano oficial de contabilidade da administração local (Decreto-

-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na nova redacção dada
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro);

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

Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral (Lei n.º 13/99, de
22 de Março);

A informática na óptica do utilizador.

10.5 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades de expressão e fluência verbal, e a mo-
tivação e qualificação profissional dos candidatos.

10.6 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constarão de actas de
reuniões do júri do concurso e serão facultadas aos concorrentes
sempre que solicitadas.

11 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Afixação das listas � as listas de candidaturas admitidas e
excluídas, bem como a lista de classificação final, serão afixadas,
para consulta, no edifício da Junta de Freguesia, ou publicadas no
Diário da República, conforme o número de candidatos.

13 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � secretário da Junta de Freguesia de Santa Maria,
Ricardo Jorge Guerreiro Eusébio.

Vogais efectivos:

Tesoureiro da Junta de Freguesia de Santa Maria, António
Lopes Guerreiro Coelho, e o secretário da Assembleia
de Freguesia de Santa Maria, Manuel Maria Marques.

Vogais suplentes:

Presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Maria,
Salustiano Loures Lourenço, e o segundo secretário da
Assembleia de Freguesia de Santa Maria, Raul José Ra-
mos Lourenço.

14 � 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.

2 de Maio de 2001. � O Presidente da Junta, Horácio de Oli-
veira Gonçalves. 10-1-108 203

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE,
ÁGUA E SANEAMENTO DE GONDOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração, em sua reunião de 12 do corrente, deliberou anular a re-
classificação do funcionário David Almeida Torres, efectuada em
reunião de 15 de Fevereiro findo.

30 de Abril de 2001. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Valentim dos Santos de Loureiro. 06-1-31 218

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 80, de
4 de Abril de 2001, a p. 7413, foi publicado com inexactidão o aviso
da Câmara Municipal da Moita. Assim, no n.º 14.1, onde se lê «A
prova teórica de conhecimentos, que será classificada de 0 a 20 va-
lores, terá carácter eliminatório para os candidatos que não obtive-
rem classificação inferior ou superior a 9,5 valores e obedece ao
seguinte programa:» deve ler-se «A prova teórica de conhecimen-
tos, que será classificada de 0 a 20 valores, terá carácter eliminató-
rio para os candidatos que não obtiverem classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores e obedece ao seguinte programa:» 19-1-5595

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 74, de
28 de Março de 2001, a p. 6819, saiu com inexactidão a publicação
relativa aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, aviso do concurso interno de acesso geral para provi-
mento de um lugar na categoria de técnico superior de 1.ª classe da
carreira de gestão. Assim, onde se lê «Maria Cristina Baltazar �
15,47 valores» deve ler-se «Maria Cristina Baltazar Gamito �
15,47 valores». 19-1-5610

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 86, de
11 de Abril de 2001, a p. 7965, saiu com inexactidão a publicação
relativa ao anúncio de concurso na Câmara Municipal de Alcochete.
Assim, onde se lê «Concurso público» deve ler-se «Divisão de Ad-
ministração Urbanística». 19-1-5611

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 92, de
19 de Abril de 2001, a p. 8461, saiu com inexactidão a publicação
relativa à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Assim, no n.º 3,
onde se lê «1.ª prova: matérias do 1.º grupo de módulos � 9 de Julho
de 2010;» deve ler-se «1.ª prova: matérias do 1.º grupo de módu-
los � 9 de Julho de 2001;». 19-1-5612
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3.  Diversos

CONVOCATÓRIAS

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES
DIELMAR, S. A.

Sede: Largo do Chafariz Velho, Alcains

Capital social: 1 340 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Bran-
co com o n.º 250/650917.

Pessoa colectiva n.º 500266727.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os accionistas da Socie-
dade Industrial de Confecções Dielmar, S. A, para se reunirem em
assembleia geral especial, a realizar na sede da Sociedade no dia 22 de
Junho de 2001, pelas 10 horas e 30 minutos, para deliberar o ponto
único constante da seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a obtenção de um financiamento
bancário com garantia real a prestar pela Sociedade, para fa-
zer face a um projecto de investimento comercial e de distri-
buição.

Os accionistas que pretendam participar na assembleia deverão dar
cumprimento ao artigo 18.º dos estatutos.

A representação voluntária de qualquer accionista e a forma e o
instrumento de representação regem-se pelo artigo 19.º dos estatutos
e demais disposições legais aplicáveis.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da
Sociedade, durante as horas do respectivo expediente e no prazo le-
gal, os elementos e informações preparatórios da assembleia a que se
refere o artigo 289.º, n.º 1, alínea c), do Código das Sociedades Co-
merciais.

As deliberações serão tomadas nos termos do artigo 22.º dos esta-
tutos.

9 de Maio de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Luís Filipe Rafael. 01-2-17 690

BANCO TOTTA & AÇORES, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Rua Áurea, 88, 1100-063 Lisboa

Capital social: 105 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1/881011.

Pessoa colectiva n.º 500766711.

Títulos de participação 1987
Assembleia anual de participantes

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 321/
85, de 5 de Agosto, é convocada a assembleia anual de participantes
da emissão de 2 450 000 títulos de participação, do valor nominal de
1000$ cada um, autorizada pelo despacho n.º 22/87�XI do Ministro
das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de
12 de Setembro de 1987, para se reunir na Rua do Ouro, 88, 2.º, em
Lisboa, no dia 27 de Junho de 2001, pelas 8 horas e 30 minutos, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Exposição do conselho de administração do Banco sobre a
situação e actividade deste durante o exercício de 2000;

2) Tomada de conhecimento das contas respectivas, do pare-
cer sobre elas emitido pelo órgão de fiscalização e, bem as-
sim, do relatório e parecer do revisor oficial de contas no-
meado pela assembleia de participantes;

3) Nomeação do representante comum dos participantes, fixa-
ção da correspondente remuneração e duração da respectiva
função;

4) Nomeação do revisor oficial de contas dos participantes,
fixação da correspondente remuneração e duração da res-
pectiva função.

Até cinco dias antes da assembleia, os participantes que nela dese-
jem participar deverão:

No caso de os títulos estarem depositados no Banco Totta &
Açores, notificar o Banco da sua intenção de participar na
assembleia;

No caso de os títulos estarem depositados noutra instituição
de crédito, apresentar documento comprovativo do seu de-
pósito;

Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 13.º do De-
creto-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto, se os títulos não estive-
rem depositados, o direito de participar na assembleia fica su-
bordinado ao depósito dos mesmos ou ao seu registo em nome
do participante, consoante sejam ao portador ou nominati-
vos.

Para dar cumprimento a estes requisitos, os participantes deverão
dirigir-se à secretaria-geral, Rua do Ouro, 88, em Lisboa.

Os participantes podem fazer-se representar na assembleia por
cônjuge, ascendente, descendente ou outro participante e os compro-
prietários de títulos indivisos devem fazer-se representar por um de-
les ou por um mandatário único, a escolher de entre as pessoas atrás
indicadas, conforme dispõem os n.os 4 e 5 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto.

Nestes casos, os representantes deverão ser portadores dos respec-
tivos instrumentos de representação dirigidos ao presidente da mesa
da assembleia.

No caso de à hora fixada para esta sessão não se verificar o quó-
rum legal, fica desde já convocada a assembleia para se reunir no
mesmo dia e local, pelas 9 horas e 30 minutos, em segunda convoca-
tória, com qualquer número de participantes e com a mesma ordem
de trabalhos.

10 de Maio de 2001. � A Comissão Executiva: (Assinaturas ilegí-
veis.) 01-2-17 691

COMPANHIA GERAL DE CRÉDITO PREDIAL
PORTUGUÊS, S. A.

Sede: Rua Augusta, 237, 1100-051 Lisboa

Capital social: 33 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1587.

Pessoa colectiva n.º 500844321.

Títulos de participação CPP/1989
Assembleia anual de participantes

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 321/
85, de 5 de Agosto, é convocada a assembleia anual de participantes
da emissão de 7 500 000 títulos de participação, do valor nominal de
1000$ cada um, autorizada pelo despacho n.º 34/89, do Auditor Ge-
ral do Mercado de Títulos, de 25 de Outubro,  publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 246 (suplemento), da mesma data, para se
reunir na Rua Augusta, 237, 2.º, em Lisboa, no dia 27 de Junho de
2001, pelas 11 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1) Exposição do conselho de administração do banco sobre a
situação e actividade deste durante o exercício de 2000;

2) Tomada de conhecimento das contas respectivas, do pare-
cer sobre elas emitido pelo órgão de fiscalização e, bem as-
sim, do relatório e parecer do revisor oficial de contas no-
meado pela assembleia de participantes;
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Até cinco dias antes da assembleia, os participantes que nela dese-
jem participar deverão:

No caso de os títulos estarem depositados no Crédito Predial
Português, notificar o banco da sua intenção de participar na
assembleia;

No caso de os títulos estarem depositados noutra instituição de
crédito, apresentar documento comprovativo do seu depósi-
to;

Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 13.º do De-
creto-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto, se os títulos não estive-
rem depositados, o direito de participar na assembleia fica su-
bordinado ao depósito dos mesmos ou ao seu registo em nome
do participante, consoante sejam ao portador ou nominati-
vos.

Para dar cumprimento a estes requisitos, os participantes deverão
dirigir-se à secretaria-geral, Rua do Ouro, 88, em Lisboa.

Os participantes podem fazer-se representar na assembleia por
cônjuge, ascendente, descendente ou outro participante e os compro-
prietários de títulos indivisos devem fazer-se representar por um de-
les ou por um mandatário único, a escolher de entre as pessoas atrás
indicadas, conforme dispõem os n.os 4 e 5 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto.

Nestes casos, os representantes deverão ser portadores dos respec-
tivos instrumentos de representação dirigidos ao presidente da mesa
da assembleia.

No caso de à hora fixada para esta sessão não se verificar o quó-
rum legal, fica desde já convocada a assembleia para se reunir no
mesmo dia e local, pelas 12 horas e 30 minutos, em segunda convo-
catória, com qualquer número de participantes e com a mesma or-
dem de trabalhos.

10 de Maio de 2001. � A Comissão Executiva: (Assinaturas ilegí-
veis.) 01-2-17 692

COMPANHIA GERAL DE CRÉDITO PREDIAL
PORTUGUÊS, S. A.

Sede: Rua Augusta, 237, 1100-051 Lisboa

Capital social: 33 000 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1587.

Pessoa colectiva n.º 500844321.

Títulos de participação CPP/1988

Assembleia anual de participantes

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 321/
85, de 5 de Agosto, é convocada a assembleia anual de participantes
da emissão de 5 000 000 títulos de participação, do valor nominal de
1000$ cada um, autorizada pelo despacho n.º 68/88, do Auditor Ge-
ral do Mercado de Títulos, de 16 de Novembro,  publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 265 (suplemento), da mesma data, para
reunir na Rua Augusta, 237, 2.º, em Lisboa, no dia 27 de Junho de
2001, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Exposição do conselho de administração do banco sobre a
situação e actividade deste durante o exercício de 2000;

2) Tomada de conhecimento das contas respectivas, do pare-
cer sobre elas emitido pelo órgão de fiscalização e, bem as-
sim, do relatório e parecer do revisor oficial de contas no-
meado pela assembleia de participantes;

Até cinco dias antes da assembleia, os participantes que nela dese-
jem participar deverão:

No caso de os títulos estarem depositados no Crédito Predial
Português, notificar o banco da sua intenção de participar na
assembleia;

No caso de os títulos estarem depositados noutra instituição de
crédito, apresentar documento comprovativo do seu depósi-
to;

Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 13.º do De-
creto-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto, se os títulos não estive-
rem depositados, o direito de participar na assembleia fica su-
bordinado ao depósito dos mesmos ou ao seu registo em nome
do participante, consoante sejam ao portador ou nominati-
vos.

Para dar cumprimento a estes requisitos, os participantes deverão
dirigir-se à secretaria-geral, Rua do Ouro, 88, em Lisboa.

Os participantes podem fazer-se representar na assembleia por
cônjuge, ascendente, descendente ou outro participante e os compro-
prietários de títulos indivisos devem fazer-se representar por um de-
les ou por um mandatário único, a escolher de entre as pessoas atrás
indicadas, conforme dispõem os n.os 4 e 5 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto.

Nestes casos, os representantes deverão ser portadores dos respec-
tivos instrumentos de representação dirigidos ao presidente da mesa
da assembleia.

No caso de à hora fixada para esta sessão não se verificar o quó-
rum legal, fica desde já convocada a assembleia para se reunir no
mesmo dia e local, pelas 12 horas, em segunda convocatória, com
qualquer número de participantes e com a mesma ordem de traba-
lhos.

10 de Maio de 2001. � A Comissão Executiva: (Assinaturas ilegí-
veis.) 01-2-17 693

SINERGIA � ESTUDOS TÉCNICOS, INVESTIMENTOS
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Capital social: 6 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1622.

Pessoa colectiva n.º 501140719.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para a reunião da assembleia geral que terá lugar na Avenida de An-
tónio Augusto de Aguiar, 3-D, 1.º, em Lisboa, no próximo dia 3 de
Julho de 2001, pelas 20 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e o balanço e as contas
do exercício de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2001-

2003;
5) Deliberar sobre o aumento do capital social para

10 024 100$, para dar cumprimento ao disposto no n.º 3
do artigo 276.º do Código das Sociedades Comerciais e per-
mitir a redenominação em euros do capital social da socie-
dade, sendo o aumento do capital social por incorporação
de reservas, no montante de 4 024 100$, da rubrica «Outras
reservas ou reservas livres»;

6) Deliberar sobre:

6.1) A alteração da denominação do capital social para
euros;

6.2) A redenominação em euros das acções representati-
vas do respectivo capital social, utilizando o método
padrão, nos termos e para os efeitos previstos nos
artigos 11.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 343/98, de
6 de Novembro;

6.3) A subsequente renominalização destas acções, ficando
o capital social representado por 10 000 acções, com
o valor nominal unitário de e 5;

6.4) A alteração do n.º 1 do artigo 5.º e do n.º 1 do ar-
tigo 6.º do contrato de sociedade, nos termos em que
forem deliberadas as propostas constantes dos
n.os 6.1), 6.2) e 6.3) da presente proposta;

6.5) A delegação em qualquer dos membros do conselho de
administração dos poderes necessários à implementa-
ção destas deliberações, até 31 de Dezembro do ano
corrente;

7) Deliberar sobre o aumento de capital social de e 50 000 para
e 115 000, por entradas em dinheiro, reservado aos accio-
nistas, de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º do contrato de
sociedade;

8) Deliberar que o aumento do capital social referido no n.º 7),
na parte que não for subscrita pelos accionistas, na propor-
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ção e conforme o previsto no n.º 2 do artigo 5.º do contra-
to de sociedade, possa ser subscrita por quaisquer accionistas,
na proporção das respectivas intenções de subscrição;

9) Em consequência das deliberações dos n.os 7) e 8) da ordem
de trabalhos, deliberar sobre a alteração do n.º 1 do artigo 5.º
e do n.º 1 do artigo 6.º do contrato de sociedade;

10) Deliberar que qualquer dos membros do conselho de admi-
nistração fica desde já mandatado para, em representação
da sociedade, proceder aos actos necessários à execução das
deliberações referidas nos n.os 7), 8) e 9) da ordem de traba-
lhos;

11) Caso não seja deliberado o aumento de capital social como
consta dos n.os 5), 7) e 8) da ordem de trabalhos, deliberar
sobre a dissolução da sociedade, ficando o conselho de
administração autorizado a designar um mandatário en-
carregado de proceder às diligências necessárias para o
efeito.

No caso de se verificar falta de quórum no dia 3 de Julho de 2001,
fica desde já marcada nova data para reunião da assembleia geral em
segunda convocação, em 19 de Julho de 2001, pelas 20 horas e no
mesmo local.

14 de Maio de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Carlos Alberto Rosa. 03-2-43 812

HOTEL DE TURISMO DE ABRANTES, S. A.

Capital social: 225 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3862.

Pessoa colectiva n.º 500135401.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual, na Avenida de Fontes Pereira
de Melo, 5, sobreloja, Sala Parque, em Lisboa, no dia 3 de Julho de
2001, pelas 13 horas, com a seguinte ordem do dia:

Reiterar todo o conteúdo das deliberações tomadas sob os n.os 4
e 5 da ordem do dia da assembleia geral de 20 de Março de
2000, assim:

a) Aprovar a redenominação do valor nominal de 1000$
para e 4,99 de todas as acções representativas do capi-
tal social, mediante a aplicação da taxa de conversão de
200$482;

b) Proceder à renominalização para e 5 do valor nominal
de cada acção, sem que daí resulte alteração do número
de acções emitidas pela sociedade;

c) Deliberar sobre o consequente aumento do capital social
da sociedade, mediante incorporação de parte da reserva
legal, no montante de 542 250$, por forma a igualar o
valor do capital social directamente convertido em eu-
ros com a soma do valor unitário das acções que o re-
presentam, após a redenominação, passando o capital
social a ser de e 1 125 00, representado por 225 000
acções do valor nominal de e 5 cada uma;

d) Alterar, em conformidade, o teor do corpo do artigo 5.º
do contrato de sociedade;

e) Aumentar para e 1 400 000 o montante para o qual o
conselho de administração fica autorizado a aumentar o
capital social, actualizando-se, em conformidade, o § 2.º
do artigo 5.º do contrato social.

Nos termos do artigo 15.º do contrato de sociedade, têm direito a
voto todos os accionistas titulares de 100 ou mais acções, correspon-
dendo um voto a cada lote de 100 acções, mas os que forem donos de
menor número poderão agrupar-se, nos termos da lei, fazendo-se
representar por um dos agrupados, mediante documento dirigido ao
presidente da mesa da assembleia geral, até ao dia anterior ao desig-
nado para a respectiva reunião.

27 de Março de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Jorge Manuel Moura Neves Fernandes. 03-2-43 816

CAIXAGEST � TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, freguesia de São João
de Deus, Lisboa

Capital social: e 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 129.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunir em assembleia ge-
ral extraordinária no dia 22 de Junho de 2001, pelas 10 horas, na
sede social, com a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação do projecto de fusão com a sociedade INVES-
TIL � Sociedade Gestora de Fundo de Investimento Mobi-
liário, S. A.;

b) Aprovação da alteração dos artigos 5.º e 17.º dos estatutos
da sociedade;

c) Atribuição de poderes a qualquer dos administradores para
que, intervindo isoladamente, executem o deliberado, in-
cluindo a celebração da correspondente escritura pública.

O projecto de fusão e demais documentação encontram-se dispo-
níveis, para consulta, pelos accionistas, na sede social. Atendendo à
natureza das sociedades participantes na fusão, a execução da delibe-
ração de fusão que vier a ser adoptada fica dependente de autorização
do Banco de Portugal.

O projecto de fusão encontra-se já registado na Conservatória do
Registo Comercial, com referência a cada uma das sociedades.

21 de Maio de 2001. � O Presidente da Mesa, (Assinatura ilegí-
vel.) 03-2-43 819

INVESTIL � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDO
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Campo Grande, 46-D, 1.º, esquerdo, freguesia
de Campo Grande, Lisboa

Capital social: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 63 090.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunir em assembleia ge-
ral extraordinária no dia 22 de Junho de 2001, pelas 10 horas, na
sede social, com a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação do projecto de fusão com a sociedade CAIXA-
GEST � Técnicas de Gestão de Fundos, S. A.;

b) Atribuição de poderes a qualquer dos administradores para
que, intervindo isoladamente, executem o deliberado, in-
cluindo a celebração da correspondente escritura pública.

O projecto de fusão e demais documentação encontram-se dispo-
níveis, para consulta, pelos accionistas, na sede social. Atendendo à
natureza das sociedades participantes na fusão, a execução da delibe-
ração de fusão que vier a ser adoptada fica dependente de autorização
do Banco de Portugal.

O projecto de fusão encontra-se já registado na Conservatória do
Registo Comercial, com referência a cada uma das sociedades.

21 de Maio de 2001. � O Presidente da Mesa, (Assinatura ilegí-
vel.) 03-2-43 822

RECIPOR � TRATAMENTO DE METAIS, S. A.

Rua do Sporting Clube de Coimbrões, 4400-319
Vila Nova de Gaia

Capital social: e 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 46 171.

Pessoa colectiva n.º 502309580.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária,
na sede social, em 26 de Junho de 2001, pelas 10 horas,  com a se-
guinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a proposta de alteração do pacto
social de modificar a actual redacção do artigo 1.º, n.º 1, do
artigo 2.º, n.º 1, do artigo 3.º, n.º 2, e de eliminar integralmente
o artigo 19.º e o artigo 20.º

11 de Maio de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Maria Rosa Romeu Lourenço Mateus da Cunha Barros

06-2-053 320

MIDERÂMICA � EMPRESA DE CERÂMICA, S. A.

Sede: Rua de Adriano Lucas, Coimbra

Capital social: 250 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 597.

Pessoa colectiva n.º 500193010.

Assembleia geral

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
para a reunião da assembleia geral da sociedade, que terá lugar no
próximo dia 20 de Junho de 2001, pelas 10 horas e 30 minutos, na
sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas do
exercício de 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Tem direito a voto o accionista que reunir cumulativamente as
seguintes condições:

a) Possuir um número de acções não inferior a 20;
b) Ter desde o 5.º dia anterior ao da reunião da assembleia geral

averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade ou,
tratando-se de acções ao portador não registadas, deposita-
das numa instituição bancária as acções com base nas quais
se apresenta a participar na assembleia geral.

A apresentação voluntária de qualquer accionista em assembleia geral
poderá ser cometida:

a) Tratando-se de pessoa singular, a qualquer outro accionista
ou a pessoas a quem a lei imperativa o permita;

b) Tratando-se de pessoa colectiva, por quem para o efeito
nomear.

3 de Maio de 2001. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Maria Paula Alexandre Fontes Forjaz de Sampaio.

10-2-123 386

AVISOS

CAIXAGEST � TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.
Sede: Avenida de João XXI, 63, freguesia de São João

de Deus, Lisboa

Capital social: e 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 129.

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 100.º, n.º 3, do Código das So-
ciedades Comerciais, comunica-se que foi efectuado na Conservatória

do Registo Comercial de Lisboa o registo do projecto de fusão entre
as sociedades CAIXAGEST � Técnicas de Gestão de Fundos, S. A., e
INVESTIL � Sociedade Gestora de Fundo de Investimento Mobiliário,
S. A.

O projecto de fusão e demais documentação encontram-se dispo-
níveis para consulta pelos accionistas e credores de cada sociedade
nas respectivas sedes sociais.

A assembleia geral da sociedade, a realizar na sede social e nos
termos do artigo 100.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais,
encontra-se marcada para o dia 22 de Junho de 2001, às 10 horas,
tendo por ordem do dia a discussão e a deliberação sobre:

a) Aprovação do projecto de fusão;
b) Aprovação da alteração dos artigos 5.º e 17.º dos estatutos

da sociedade;
c) Atribuição de poderes a qualquer dos administradores para

que, intervindo isoladamente, execute o deliberado, incluindo
a celebração da correspondente escritura pública.

Atendendo à natureza das sociedades participantes na fusão, a exe-
cução da deliberação de fusão que vier a ser adoptada fica dependente
de autorização do Banco de Portugal.

21 de Maio de 2001. � O Conselho de Administração: (Assinatu-
ras ilegíveis.) 03-2-43 820

INVESTIL � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDO
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Campo Grande, 46-D, 1.º, esquerdo, freguesia de Campo
Grande, Lisboa

Capital social: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 63 090.

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 100.º, n.º 3, do Código das So-
ciedades Comerciais, comunica-se que foi efectuado na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa o registo do projecto de fusão entre
as sociedades CAIXAGEST � Técnicas de Gestão de Fundos, S. A., e
INVESTIL � Sociedade Gestora de Fundo de Investimento Mobiliá-
rio, S. A.

O projecto de fusão e demais documentação encontram-se dispo-
níveis para consulta pelos accionistas e credores de cada sociedade
nas respectivas sedes sociais.

A assembleia geral da sociedade, a realizar na sede social e nos
termos do artigo 100.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais,
encontra-se marcada para o dia 22 de Junho de 2001, pelas 10 horas,
tendo por ordem do dia a discussão e a deliberação sobre:

a) Aprovação do projecto de fusão;
b) Atribuição de poderes a qualquer dos administradores para

que, intervindo isoladamente, execute o deliberado, incluindo
a celebração da correspondente escritura pública.

Atendendo à natureza das sociedades participantes na fusão, a exe-
cução da deliberação de fusão que vier a ser adoptada fica dependente
de autorização do Banco de Portugal.

21 de Maio de 2001. � O O Conselho de Administração: (Assina-
turas ilegíveis.) 03-2-43 821

COMPTA � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 11.º, 1069-099
Lisboa

Capital social: 1 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 44 553.

Pessoa colectiva n.º 500069891.
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Dividendos do exercício de 2000

Avisam-se os Srs. Accionistas de que se encontra a pagamento nas
instituições abaixo indicadas a partir do próximo dia 6 de Junho de
2001 o dividendo respeitante ao exercício de 2000, que é o seguinte:

Ilíquido .......................................................................... 50$00
Impostos:

IRS/IRC (25 % ´ 80 %) .......................... 10$00
Imp.suc.doações (5 %) ........................... 2$50 � 12$50

Dividendo líquido ........................................................... 37$50

Bancos pagadores:

Banco Espírito Santo;
Banco Pinto & Sotto Mayor.

Os Srs. Accionistas que estejam isentos ou dispensados de retenção
na fonte de IRS/IRC e ou de ISD deverão, até ao dia do início do
pagamento dos dividendos, fazer a competente prova perante a socie-
dade.

10 de Maio de 2001. � Pelo Conselho de Administração, (Assina-
tura ilegível.) 4-2-16 084
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4. Empresas � Registo comercial

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

J E J � MODA ITALIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8996/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 503729256;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 22 e 23/20001212.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º, 4.º e 5.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida do Marechal Gomes da Costa, 27,
rés-do-chão, em Lisboa, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 500 000 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas: uma de 495 012,02 euros, uma de
2444,59 euros, uma de 2493,99 euros, e uma de 149,40 euros, per-
tencentes à sócia Calzedonia Luxembourg, S. A.; e uma de 100 euros
pertencente ao sócio Sandro Veronesi.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é representada em juízo e fora dele, pelos seus
gerentes.

2 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes, o sócio Sandro Veronesi,
e os não sócios Davide Scalpi, e Matteo Muraro, este solteiro, maior,
residente na Via Corno D� Aquillo, Lavagno 37030, Verona, Itália.

4 � Os actos de mera administração podem ser praticados por
qualquer dos gerentes, bastando para isso, a sua assinatura.

5 � Os actos de administração extraordinária necessitam da assi-
natura conjunta de quaisquer dois gerentes.

Entende-se por actos de administração extraordinária, além de
outros, a aquisição e a venda de bens imóveis, aquisição de bens ou direi-
tos de valores superiores a 500 000 euros, contratos de financiamento
ou mútuo de importâncias superiores a 10 000 euros, assinatura de títu-
los de crédito, normal ou bonificado de importâncias superiores a
100 000 euros, contratos de leasing de valor superior a 20 000 euros.

Mais certifico que foi ainda averbada a cessação de funções do
gerente Vítor Manuel Henriques Moita, por ter renunciado, em 7 de
Dezembro de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13459686

GINEMED � CONSULTAS MÉDICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 927/20010123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505286599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20010123.

Certifico que Georgete Louceiro Ferreira, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação GINEMED � Consultas Médi-
cas, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Castilho, 59, rés-do-chão, fre-
guesia de São Mamede, em Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e se-
rem criadas sucursais, filiais ou agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto as consultas médicas, especialmente
vocacionadas para ginecologia.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e é representado por uma única quota da sócia Georgete Louceiro
Ferreira.

4.º

A gerência não é remunerada e encontra-se dispensada de caução,
pertencendo à sócia Georgete Louceiro Ferreira, que desde já fica
nomeada gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 14705494

FENALU � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 452/890417; identificação de pessoa colectiva n.º 502143266;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 17/20000919.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e fiscal único para o

triénio de 2000-2002, por deliberação de 20 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Alain Louis Michel Emile

Bonte; vogal � Alexis Bonte, solteiro, maior, residente na Avenida
do Engenheiro Duarte Pacheco, Empreendimentos das Amoreiras,
torre 2, 10.º, Lisboa; vogal � Alain Mouret, casado, residente na
morada anterior.

Fiscal único: efectivo � António Barreira, Castro Silva, Fernando
Vieira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sita
na Rua do General Firmino Miguel, 3-terre, 2.º, 1.º, Lisboa; suplen-
te � Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50,
3.º, Lisboa.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13752383

INTERFEM � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 868/20010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505277247; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
200010110.

Certifico que entre Manharlal Jamnadas; e Sandhaya Chandulal
Cholera, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTERFEM � Pronto a
Vestir, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Palma, 218/220,
freguesia de Santa Justa.
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2 � A sociedade por deliberação da gerência poderá deslocar livre-
mente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou extinguir delegações, agências, sucursais
ou outras formas locais de representação social, onde e quando o jul-
gar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pronto-a-vestir.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros, uma de
cada sócio, Manharlal Jamnadas, e Sandhya Chandulal Cholera.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante de
500 000 euros, desde que tal seja aprovado pelos votos correspon-
dentes à totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios fica dependente do consentimento
da sociedade, à qual é reservado, nas cessões onerosas, o direito de pre-
ferência em primeiro lugar, e aos restantes sócios, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � São designados gerentes os sócios Manharlal Jamnadas, e
Sandhya Chandulal Cholera.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu ou em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13538535

INTER PARTNER ASSISTANCE S. A. � SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 237/810828; identificação de pessoa colectiva
n.º 501218521; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/20000809.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções dos mandatários, por renúncia, com efeitos a

partir de 28 de Julho de 2000, de António Pais Pires de Lima, que
também usa António Pires de Lima, casado, residente na Avenida de
Sidónio Pais, 28, 2.º, esquerdo, Lisboa; e de António Luís Pereira da
Costa Basto, que também usa António da Costa Basto.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12079170

NOVACIMENTOS � COMÉRCIO DE CIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 410/20000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504942298;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/20010213.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação do fiscal único e do suplente, por deliberação de 16 de

Outubro de 2000.
Fiscal único: efectivo � Euclides Gonçalves Carreira, casado; suplen-

te � Emídio Joaquim Costa e Sousa, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

21 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13483510

JESUS & XAVIER, COMPANHIA DA MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 246/20000612; identificação de pessoa colectiva
n.º 504529331; inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 27 e 28/20010207.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do
artigo 2.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 5 de Outubro, 23,
rés-do-chão, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 14448424

IBERVISÃO � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 783/20001215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501983139; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição
n.º 25; números e data das apresentações: 14 e 15/200010228.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos membros do conselho fiscal, de Botto

Amorim & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; e de
Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, por renúncia, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1997.

Nomeação de um membro do conselho fiscal, por deliberação de
6 de Outubro de 2000, para o quadriénio de 1996-1999.

Vogal: Vítor Oliveira & Hélia Félix, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, sita na Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12088501

IDEFE � INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
E ESTUDOS ECONÓMICOS, FINANCEIROS

E EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4454/940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503227382;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/20001130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 29 de Março de 2000.
Presidente: António Augusto de Ascensão Mendonça.
João da Silva Ferreira.
Gerente-delegado: Jorge Júlio Landeiro de Vaz.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 11021160

GROUPE EUROPEEN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 237/810828; identificação de pessoa colectiva
n.º 501218521; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/990622.

Certifico que foi averbado o seguinte:
A sociedade passou a denominar-se, Inter Partner Assistance, S. A.,

e tem a sua sede em 1050 Bruxelas, Rue du Trône, 98.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13467450
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N-MÉDIA, PRODUÇÃO MÉDIA PUBLICITÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 019/20010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505181690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20010214.

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

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação, N-MÉDIA, Produção Média
Publicitária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e duração

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Vieira da Silva,
45, freguesia de Alcântara, e a sua duração é por tempo indetermi-
nado.

§ único. O conselho de administração é competente para deliberar
a transferência da sede ou domicílio para qualquer outro local, bem
como abrir ou encerrar qualquer espécie de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a preparação e difusão de publicidade
em jornais, revistas, rádio, televisão, cartazes, painéis, veículos auto-
móveis, internet e outros suportes publicitários; venda de tempo de
antena e de espaço publicitário dos diversos meios de comunicação.
Inclui publicidade aérea e estudos de audiência.

CAPÍTULO II
Capital e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros e encontra-se representado por 10 000 acções do
valor nominal de 5 euros cada.

§ único. As acções são nominativas ou ao portador e representadas
por títulos de 1, 10, 100 ou 1000 acções.

ARTIGO 5.º

Aquisição de acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias, dentro
dos limites legais, e sobre elas realizar toda e qualquer operação que
se torne necessária ou conveniente aos interesses da sociedade, mas
não darão direito a dividendos nem a representação em assembleias
gerais, as acções da sociedade que esta possua como proprietária ou
simples usufrutuária.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

A transmissão de acções entre os accionistas é livre.

ARTIGO 7.º

Preferência

1 � A transmissão de acções nominativas a terceiros estará sem-
pre dependente do consentimento da sociedade, concedido pelo con-
selho de administração, em reunião convocada para o efeito dentro
do prazo de 30 dias a contar da data da comunicação ao conselho de
administração, pelo accionista que pretenda ceder as suas acções,
comunicação essa onde deverá constar o nome do adquirente, número
de acções, preço e condições de pagamento da pretendida transacção.

2 � No caso de a sociedade não se pronunciar dentro do prazo de
60 dias a contar da data da comunicação ao conselho de administra-
ção da intenção da venda das acções, a transmissão de acções
nominativas será livre.

3 � Caso a sociedade recuse licitamente o consentimento, fica
obrigada a fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

4 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

5 � No caso de ser concedido o consentimento terão os restantes
accionistas o direito de preferência na aquisição, na proporção das
acções que possuírem, devendo para tanto serem notificados pela
sociedade para o exercerem no prazo de 15 dias a contar da notifica-
ção, devendo proceder-se a rateio entre eles, quando necessário.

ARTIGO 8.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que vierem a ser
aprovados em assembleia geral, nos termos da lei e com respeito pelos
limites estabelecidos no artigo 349.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

CAPÍTULO III
Conselho de administração

ARTIGO 9.º

Membros

A sociedade será regida por um conselho de administração compos-
to de três a cinco membros, que exercerão as suas funções por um período
de quatro anos, podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

§ único. O conselho de administração deverá escolher entre os seus
membros um presidente.

ARTIGO 10.º

Competência e funcionamento

§ 1.º Compete ao conselho de administração em geral, os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, nomeadamente:

1 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, podendo confessar ou transigir em juízo, bem como
comprometer-se em árbitros.

2 � Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos, agências, filiais, sucursais, delegações e qualquer forma de repre-
sentação social.

3 � Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, sempre que o consi-
dere conveniente para a sociedade.

4 � Adquirir e alienar participações no capital de outras socieda-
des; normalmente uma vez por mês e sempre que a sua convocação
seja pedida por um administrador.

§ 6.º Os administradores residentes no estrangeiro deverão ser con-
vocados para as reuniões do conselho de administração com uma
antecedência mínima de duas semanas.

§ 7.º  Os membros do conselho de administração permanecerão em
exercício para além do período para que forem eleitos enquanto não
estiverem designados os seus substitutos.

ARTIGO 11.º

Vinculação da sociedade

Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjuntas de
quaisquer dois administradores, excepto para os actos de mero expe-
diente, em que bastará a assinatura de um só administrador.

§ 1.º Para os fins do presente artigo, serão considerados de mero
expediente os cheques, letras de câmbio ou quaisquer outros documen-
tos representativos de quaisquer encargos ou responsabilidades da so-
ciedade, cujo valor não exceda 100 000$.

§ 2.º A sociedade fica também vinculada por um adminis-
trador-delegado, dentro dos limites da delegação do conselho.

ARTIGO 12.º

Remuneração

A remuneração dos administradores será fixada pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV
Conselho fiscal

ARTIGO 13.º

Composição

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, composto por três membros, conforme seja delibe-
rado pela assembleia geral.
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ARTIGO 14.º

Reunião

O conselho fiscal reunir-se-á nos casos previstos na lei ou nos presentes es-
tatutos e sempre que for convocado pelo respectivo presidente ou a pedido do
conselho de administração.

ARTIGO 15.º

Secretário da sociedade

§ 1.º Se cotada em bolsa, a sociedade deverá designar um secretário
da sociedade e um suplente.

§ 2.º O secretário e o seu suplente, devem ser designados pelo conselho
de administração ou pelos sócios, por deliberação registada em acta.

§ 3.º As funções de secretário são exercidas por pessoa com curso
superior adequado ao desempenho das funções ou solicitador.

CAPÍTULO V
Assembleia geral

ARTIGO 16.º

Mesa

A assembleia geral legalmente convocada representa a totalidade dos
accionistas e será dirigida por uma mesa composta por um presidente
e um secretário, eleitos por quatro anos, em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Composição

A assembleia geral é composta por todos os accionistas que te-
nham acções depositadas ou registadas em seu nome.

§ 1.º Cada acção dá direito a um voto.
§ 2.º Os accionistas impossibilitados de comparecerem na assem-

bleia geral poderão, quer pessoalmente, quer através do seu represen-
tante legal (no caso de pessoas colectivas), fazer-se representar por
outros accionistas com direito de voto, ou demais pessoas referidas
no n.º 1 do artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, por meio
de procuração ou simples carta, com assinatura, dirigida ao presiden-
te da mesa, que verificará a autenticidade do documento.

ARTIGO 18.º

Funcionamento

§ 1.º A assembleia geral funcionará e deliberará validamente em
primeira convocação, desde que nela esteja presente ou representa-
dos, pelo menos 50% do capital social.

§ 2.º Em segunda convocatória funcionará e deliberará validamente
com o número de sócios que comparecerem.

ARTIGO 19.º

Quorum

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 386.º do Código das
Sociedades Comerciais, as decisões relativas a alterações dos estatu-
tos, fusão ou dissolução da sociedade, terão de ser aprovadas por uma
maioria, representado pelo menos, 50% do capital social.

CAPÍTULO VI
Liquidação

ARTIGO 20.º

Liquidatários

Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os administra-
dores em exercício.

ARTIGO 21.º

Por simples deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá participar em agrupamentos complementares de empresas e
no capital de outras sociedades, criar novas empresas ou participar
na sua criação, quer sejam reguladas ou não por leis especiais, mesmo
que o seu objecto seja diferente do da sociedade.

CAPÍTULO VII
Disposições finais

ARTIGO 22.º

Balanços

Os balanços fechar-se-ão em 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 23.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos apurados anualmente, terão a seguinte aplicação:
a) 5% para a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal;
b) O excedente se o houver, conforme deliberação da assembleia geral.

Mais certifico o seguinte:
Órgãos sociais eleitos para o quadriénio de 2000-2003.
Conselho de administração: presidente � Rui Miguel Boulton

Pimentel Trigo, casado, residente na Estrada da Torre, 2018, Birre,
Cascais; administrador � Diogo Manuel Arantes Pedroso da Fonse-
ca, casado, residente na Rua de Falcão Trigoso, 168, Cobre, Cascais;
administrador � Rui Eduardo Hipólito Parreira Baptista, solteiro,
maior, residente na Alameda de D. Afonso Henriques, 60, 2.º, esquerdo,
Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Júlio Alves, Mário Baptista & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sita na Rua de Fran-
cisco Stromp, 29, Lisboa; suplente � Joaquim Vicente Pinheiro
Carrilho, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Au-
gusto Costa (Costinha), lote 4, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13483641

FARMA APS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2326/820609; identificação de pessoa colectiva n.º 501316825;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 50/20001220.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
255 723 000$, a redenominação, e a transformação em sociedade
anónima da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial anónima, e
a sua firma é constituída pela denominação, FARMA-APS, Produtos
Farmacêuticos, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Galhardo, 3, loja 3,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � O conselho de administração pode deslocar a sede da socie-
dade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar e encerrar delegações, filiais, estabelecimentos, escritórios ou
outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é o fabrico e a comercialização de
especialidades farmacêuticas, diagnósticos e material clínico e hospi-
talar.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto igual ou diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros e representado por
300 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas podendo ser convertidas em ac-
ções ao portador por deliberação da assembleia geral.

3 � Poderão ser emitidos títulos representativos de qualquer nú-
mero de acções, conforme o conselho de administração julgar conve-
niente.
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ARTIGO 5.º

1 � Salvo no caso de transmissão por morte, os accionistas terão
o direito de preferência na transmissão, a título oneroso (incluindo
venda, dação em pagamento ou permuta) ou gratuito, de acções.

2 � O accionista que pretende transmitir acções deverá comuni-
car esse facto, por meio de carta registada com aviso de recepção, ao
presidente do conselho de administração, indicando a pessoa para quem
as acções, serão transmitidas e, no caso de transmissão a título one-
roso, o preço e as demais condições da transmissão.

3 � O presidente do conselho de administração deverá, no prazo
de 10 dias a contar da recepção da comunicação referida no número
anterior, dar conhecimento desse facto aos demais accionistas, para
efeito do exercício do direito de preferência, conferido no n.º 1 do
presente artigo, por meio de carta registada com aviso de recepção.

4 � A aquisição, ao abrigo do exercício do direito de preferência
conferido aos accionistas, far-se-á pelo valor nominal das acções
objecto da preferência.

5 � O sócio que pretenda exercer o direito de preferência, deverá
comunicar esse facto ao presidente do conselho de administração, no
prazo de 15 dias a contar da recepção da comunicação referida no n.º 3 da
presente cláusula, indicando o número de acções que pretende adquirir.

6 � Havendo mais do que um accionista a pretender exercer o di-
reito de preferência, as acções serão repartidas entre os accionistas
preferentes, do seguinte modo:

a) Atribui-se a cada accionista preferente o número de acções pro-
porcional àquelas de que for titular na data da comunicação referida
no n.º 2 do presente artigo, ou o número inferior a esse que o accio-
nista tenha declarado querer adquirir;

b) Satisfazem-se os pedidos superiores ao número referido na pri-
meira parte da alínea a), na medida em que resultar de um ou mais
rateios excedentários.

7 � O presidente do conselho de administração deverá informar o
accionista que pretende transmitir acções sobre quais os accionistas que
exerceram o direito de preferência ou que nenhum accionista exerceu
esse direito. Tal informação deverá ser dada, por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção, no prazo de 20 dias a contar do termo do
prazo concedido aos accionistas para exercerem o direito de preferên-
cia ou, caso os prazos para o exercício do direito de preferência não
terminem no mesmo dia, a contar do termo do último desses prazos.

8 � As acções em relação às quais tenha sido exercido o direito de
preferência, deverão ser transmitidas para os accionistas preferentes
no prazo de 10 dias a contar da recepção da comunicação referida no
número anterior.

9 � Caso a comunicação referida no n.º 3 do presente artigo não
seja efectuada pela forma aí referida deverá a mesma ser feita por
anúncio publicado nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade amortizará obrigatoriamente as acções nos casos
de interdição, inabilitação ou falência do seu titular, reembolsando os
títulos pelo valor nominal em quatro prestações anuais.

2 � A assembleia geral poderá amortizar as acções caso estas se-
jam arrestadas, penhoradas ou constituído qualquer ónus ou encargo
sobre as mesmas, caso sejam transmitidas com violação do disposto
no artigo 5.º, bem como no caso de partilha de acções subsequente a
divórcio ou a separação de bens. Às acções serão reembolsadas nos
termos referidos no número anterior.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir, de acordo com as disposições legais apli-
cáveis, obrigações de qualquer uma das modalidades permitidas por
lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições impostas por lei.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade, a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito de voto.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral ordinária deverá reunir-se uma vez por ano
para aprovação das contas e demais fins previstos na lei.

2 � Será sempre convocada uma assembleia geral extraordinária
quando o conselho de administração ou o fiscal único o julgar neces-
sário ou quando um ou mais accionistas que possuam acções corres-
pondentes a pelo menos, 5% do capital social o requeiram por escri-
to, ao presidente da mesa da assembleia geral, indicando com precisão
os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da
reunião da assembleia.

3 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � A convocação para a assembleia geral será feita de acordo
com as normas aplicáveis do Código das Sociedades Comerciais,
podendo porém, as publicações serem substituídas por cartas regista-
das.

2 � Os accionistas podem reunir-se em assembleia geral, sem
observância de formalidades prévias, desde que todos estejam presen-
tes ou devidamente representados e todos manifestem a vontade de
que a assembleia geral se constitua e delibere sobre determinados
assuntos.

ARTIGO 13.º

1 � A cada 25 acções corresponde um voto.
2 � Um accionista só pode fazer-se representar na assembleia geral

por outro accionista, pelo seu cônjuge ou por um seu ascendente ou
descendente; os accionistas que sejam pessoas colectivas, far-se-ão
representar por pessoa para o efeito nomeada pela respectiva
administração ou direcção.

3 � As representações previstas no número anterior, devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta
entregue na sede social, até 5 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou representados accionistas possuidores
de mais de 50% do capital social.

2 � Salvo quando a lei exija uma maioria qualificada superior, as
deliberações só podem ser aprovadas pelos votos correspondentes a
51% do capital social.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral tem plenos poderes em matéria de aplicação de
resultados, podendo deixar de distribuir lucros, criar toda e qualquer
espécie de reserva e dar àqueles o destino que julgar mais conveniente
à realização do objecto social, com respeito da reserva legal e de
quaisquer outras restrições impostas por lei.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, podendo qualquer deles ser accionista ou não accionista.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral são eleitos pela pró-
pria assembleia geral.

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração é composto por um número ím-
par de membros, no mínimo de três e no máximo de cinco, podendo
qualquer deles ser accionista ou não, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral escolherá de entre os eleitos o presidente
do conselho de administração, que terá voto de qualidade nas delibe-
rações do conselho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração deverão caucionar
o exercício do seu cargo nos termos da lei, salvo se a assembleia geral
dispensar a caução, de acordo com o n.º 3 do artigo 396.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � A remuneração dos membros do conselho de administração
será fixada pela assembleia geral ou por comissão de accionistas, por
ela nomeada.

ARTIGO 18.º

1 � Compete ao conselho de administração o exercício de todos
os poderes de administração e a representação da sociedade em juízo
e fora dele, activa e passivamente.
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2 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração
pode, por simples acta, delegar poderes especiais em algum ou
alguns dos seus membros para exercerem as funções de
administradores-delegados.

3 � O conselho de administração pode também nomear manda-
tários ou procuradores para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

ARTIGO 19.º

1 � As reuniões do conselho de administração devem ser convo-
cadas por escrito, com pelo menos, 5 dias de antecedência, pelo pre-
sidente do conselho de administração, ou por quaisquer dois adminis-
tradores.

2 � O conselho de administração deve reunir pelo menos, uma
vez em cada mês.

3 � O conselho de administração efectuará as suas reuniões sem-
pre que o presidente o julgar necessário ou sejam exigidas por um
membro do conselho de administração por escrito, e indicando a fi-
nalidade da reunião.

4 � O conselho de administração não pode deliberar sem
que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar por ou-
tro, mediante simples carta dirigida ao presidente do conselho de
administração.

6 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados.

ARTIGO 20.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura do administrador-delegado no âmbito dos pode-

res que lhe tenham sido conferidos;
c) Pela assinatura de dois administradores;
d) Pela assinatura de um mandatário ou procurador, nomeado nos

termos do n.º 3 do artigo 16.º dos presentes estatutos, em conformi-
dade com os poderes constantes do respectivo mandato.

Fiscal único

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único terá um suplente.
3 � O fiscal único, bem como o suplente, serão revisores oficiais

de contas, ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.
4 � A substituição do fiscal único, os seus poderes e deveres serão

regidos pelas normas legais aplicáveis.

Disposições comuns

ARTIGO 22.º

1 � Os membros do conselho de administração, o fiscal único e os
membros da mesa da assembleia geral são eleitos simultaneamente
pela assembleia geral, e por um período de três anos, sendo reelegí-
veis uma ou mais vezes.

2 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais continuam em exercício até à reunião da assem-
bleia geral que os substitua.

CAPÍTULO IV
Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

São os seguintes, os órgãos sociais eleitos para o triénio de
2000-2002.

Conselho de administração: presidente � Augusto Paiva dos San-
tos; vogal � Maria Eduarda Amorim Cerqueira Paiva dos Santos;
vogal � Paulo Manuel Cerqueira Paiva dos Santos.

Fiscal único: efectivo � Freire, Kaizeler & Lourenço, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, sita na Rua de Manuel Parada, 13,
piso IEF, Almada; suplente � António Ezequiel Freire, casado, resi-
dente no Largo do Figueiredo, 6, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13471171

HIGH CARE MEDICAL, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA SAÚDE E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 162/20010403; identificação de pessoa colectiva
n.º 505367360; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010403.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, High Care Medical, Produtos e
Equipamentos para Saúde e Estética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardo Lima, 35,
5.º-C, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
produtos farmacêuticos, de estética e de cosmética para a saúde,
comércio de sistemas e equipamentos médicos, equipamentos hospi-
talares, de cosmética, estética, de fisioterapia, massagem, sauna,
segurança industrial, importação e exportação, telemedicina, acessó-
rios para equipamentos, projectos, assistência técnica e consultadoria
nas áreas mencionadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma de 25 450 euros do sócio Filipe Chumbinho Miguel;
uma de 10 000 euros do sócio Pedro Jorge Pascoal da Silva Mateus;
e outra de 14 550 euros do sócio António Rui de Pinho Leão Ferrão
Morgado.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio, Manuel José da
Cunha Braamcamp de Mancelos Silva, casado, residente na Rua da
Marquesa de Alorna, 31, 3.º, frente, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destina-
das a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

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

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 a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13458760

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE COMERCIAL SANTA JUSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 104; identificação de pessoa colectiva n.º 500264910;
data: 20010424.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137313

VAZARTE � FORMAÇÃO DE MAQUILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6811; identificação de pessoa colectiva n.º 503665118;
data: 20010423.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137666

VÍTOR FERREIRA � DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 9987;
identificação de pessoa colectiva n.º 501144200; data: 20010424.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço. 14137550

VÍTOR FERREIRA & ASSOCIADOS � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3979; identificação de pessoa colectiva n.º 502898194;
data: 20010424.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137542

SOFLUSA � SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4417; identificação de pessoa colectiva n.º 503010936;
data: 20010423.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137585

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES H. HAGEN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 659; identificação de pessoa colectiva n.º 500265445;
data: 20010423.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137658

RAMALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 874; identificação de pessoa colectiva n.º 500370702;
data: 20010423.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137518

SALÃO DE CABELEIREIRO NOVA BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500405611;
data: 20010423.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14137674

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CRUZ & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 120/611213; identificação de pessoa colectiva
n.º 500449236; entradas: 27 828, 27 829 e 27 830/20010209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, de 1998 e de
1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14000458
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PSRF � SERVIÇOS DE ESTAFETAS
E DISTRIBUIÇÕES RÁPIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7484/980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504229680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2, 3 e 4/20010403.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 400 000$ para
5000 euros, tendo os n.os 1 e 2 do artigo 1.º, o artigo 3.º, e o n.º 2 do
artigo 5.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Office Express � Serviços de
Estafetas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Xabregas, 2, sala 202,
freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, já nomeados
gerentes.

Certifico ainda que o texto que se segue é a transcrição da inscri-
ção acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 2/
20010403.

Cessação de funções do gerente Rui Mendes Fernandes, por ter
renunciado, em 23 de Março de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14392186

PRINT. COM � FOTOCÓPIAS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 041/20010402; identificação de pessoa colectiva
n.º 505425297; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
20010402.

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

1.º Jorge Manuel Ferreira Ponces, contribuinte fiscal
n.º 210974680, natural de França, solteiro, maior, residente na Rua
de Cabinda, 44, 1.º-D, na Parede, Cascais, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 12458467, emitido em 10 de Março de 2000, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Hugo Alexandre Teixeira Barata, contribuinte fiscal
n.º 200154699, natural da freguesia de Santa Isabel, concelho de Lis-
boa, solteiro, maior, residente na Rua do Padre Cruz, 40, rés-do-chão,
esquerdo, na Buraca, Amadora, portador do bilhete de identidade
n.º 10038563, emitido em 2 de Abril de 1998, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil da Amadora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRINT. COM � Fotocópias e
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Artur Lamas, 33-C,
freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar 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 exploração de centro de foto-
cópias. Comércio de artigos de informática. Prestação de serviços de
informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14392178

PRÁXIA S. I. � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 040/20010402; identificação de pessoa colectiva n.º 504232975;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/20010402.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 000 000$ para
25 000 euros, tendo o corpo do artigo 1.º, o artigo 3.º, e o corpo do
artigo 5.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRÁXIA S. I. � Sistemas de
Informação, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Telheiras, 79-F,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrita social é de 25 000 euros e encontra-se
dividido em quatro quotas, sendo três iguais do valor nominal de
7500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Mário
Jorge Costa Gaspar da Silva, Edgar Batalha Zeferino, e Francisco José
Lopes Vieira Carreira; e uma do valor nominal de 2500 euros
pertencente ao sócio Nuno Miguel de Sousa Maria.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14392160

CASA VIOLA � LOTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 994/600203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329419; entrada: 27 845/20010212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498456
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MATOS & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 744/711109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500188106; entrada: 28 034/20010302.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14493756

POLIOBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 712/730628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500220328; entrada: 27 793/20010207.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14325640

PEREIRA, SILVA & SOTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 388/690729; identificação de pessoa colectiva
n.º 500557527; entrada: 27 807/20010208.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498090

PUBLICAÇÕES ALFA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 569/730522; identificação de pessoa colectiva
n.º 500224390; entrada: 27 925/20010219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385538

PARAREDE SERVIÇOS FINANCEIROS
E ADMINISTRATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4915/940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503242926;
entrada: 28 018/20010301.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14340402

CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PRODUTOS
BASE DE DADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4548/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503470120;
entrada: 28 087/20010306.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14329549

PORTINVEST � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 817/650517; identificação de pessoa colectiva n.º 500398062;
entrada: 27 874/20010214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498138

MERCEARIA ROSMANINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 296/570223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500191271; entrada: 28 190/20010315.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, de 1998 e de
1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14155648

CLUBE ALBUFEIRA � GESTÃO IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1789/900904; identificação de pessoa colectiva n.º 502408154;
entrada: 27 868/20010214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14428610

CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION
(SÃO JORGE) & COMPANHIA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 111/461211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500558302; entrada: 28 163/20010312.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14342030

PÉROLA CINCO D�OUTUBRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18 374/451130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500216363; entradas: 27 939 e 27 940/20010220.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14328097

COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 511/530527; identificação de pessoa colectiva
n.º 500066884; entrada: 28 170/20010313.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14342081

CARLOS A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 827/370517; identificação de pessoa colectiva
n.º 500053880; entrada: 27 864/20010214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385058

CORINTEGRAL, EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5562/960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503726770;
entradas: 27 949 e 27 950/20010221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385511

MULTIPESSOAL � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
E GESTÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3048/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 503087122;
data: 20010208.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999, e a prestação de
contas consolidadas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498170

MENSA � CATERING DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2917/930910; identificação de pessoa colectiva n.º 501142088;
entrada: 27 873 e 27 875/20010214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998 e de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385171

PASTELARIA PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 715/421210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500212538; entrada: 28 596/20010417.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14344289

CEGELEC AEG INSTALAÇÕES E SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5810/960304; identificação de pessoa colectiva n.º 503591831;
entrada: 27 843/20010212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, referente ao período de 1 de
Abril de 1999, a 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498472

CENTRO EUROPEU DE ESTUDOS SUPERIORES
DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 925/890907; identificação de pessoa colectiva n.º 502213779;
entrada: 28 218/20010315.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11964634

COMENAR � COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2573/930505; identificação de pessoa colectiva n.º 501655565;
entrada: 27 992 e 27 993/20010226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas dos anos de 1998 e
de 1999.

Está conforme o original.

22 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14340046

CIMOVENDA � CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 1959/920916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501354441; entrada: 27 930/20010220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14092522
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CISF-RISCO � COMPANHIA DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 105/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059923;
entrada: 27 986/20010223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14329697

CIMIPAR � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 951/890915; identificação de pessoa colectiva n.º 502219122;
entrada: 27 833/20010209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14448645

C. C. E. � CENTRO DE CONSULTAS POR ESPECIALISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 307/860619; identificação de pessoa colectiva
n.º 501679081; entrada: 27 920/20010219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385880

CENTRO MÉDICO-CIRÚRGICO DO CAMPO GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 583/840612; identificação de pessoa colectiva
n.º 501458727; entrada: 27 838/20010209.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498367

PAMES � PRONTO A COMER E COMÉRCIO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 883/850328; identificação de pessoa colectiva
n.º 501484957; entrada: 27 895/20010216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385643

MOTHERCARE, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8179/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 503259403;
entrada: 27 996, 27 997 e 27 998/20010226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e de
2000.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14340070

CUSTÓDIO CARDOSO PEREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 608/831104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500803285; entrada: 27 962/20010222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385732

CERTITECNA � ENGENHEIROS CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 491/840522; identificação de pessoa colectiva
n.º 501449590; entrada: 28 231/20010316.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14343819

MÁRIO BATISTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 670/851008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501642587; entrada: 27 905/20010219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14037041

PRAÍMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 076/880321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501963525; entrada: 27 871/20010214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14385198

MONTEIRO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 971/640606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459983; entrada: 27 902/20010219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12403350
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MARTINS, BARATA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 654/610915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500476039; entrada: 27 808/20010208.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 14498081

LOURES

MIRALMÁQUINAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4620;
identificação de pessoa colectiva n.º 501394982; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20010203.

Certifico que por escritura de 21 de Fevereiro de 2001, exarada de
fls. 101 a fls. 103, do livro de notas n.º 39-F, do 27.º Cartório Notarial
de Lisboa, foi aumentado o capital de 40 000 000$ para 43 304 112$
(216 000 euros), e alterado o contrato com transformação, que pas-
sa a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de MIRALMÁQUINAS �
Comércio e Indústria de Equipamentos, S. A.

2 � A sede social é na Rua do Infante Santo, lote 2-A, Portela da
Azóia, freguesia de Santa Iria da Azóia.

3 � A sociedade poderá nos termos legais, deslocar a sua sede por
meio de deliberação do conselho de administração, bem como criar,
transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação social, em território nacional ou estrangei-
ro, onde e quando entender conveniente.

4 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na execução de projectos,
fabrico e comercialização de máquinas, equipamentos e instalações.

2 � A sociedade poderá adquirir ou por qualquer forma participar
no capital de outras sociedades, bem como adquirir participações em
sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse económico,
por simples deliberação da administração.

CAPÍTULO II
Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 216 000 euros e dividido em 21 600 ac-
ções com o valor nominal de 10 euros cada uma e encontra-se total-
mente subscrito e realizado.

2 � O capital social poderá ser aumentado por uma ou mais ve-
zes, por novas entradas em dinheiro, no prazo de cinco anos, por
deliberação da administração até 300 000 euros, através da emissão
de novas acções com o valor nominal das já existentes.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são ao portador e podem ser convertidas em ac-
ções nominativas nos termos legais, cabendo aos accionistas todos os
encargos da conversão.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 unidade, numeradas a partir de
um, sendo permitida a concentração e a divisão dos mesmos.

3 � Todos os encargos, quer com a divisão, quer com a concen-
tração, serão sempre suportados pelos accionistas que o solicitem.

ARTIGO 5.º

Aumentos de capital

Os accionistas terão o direito de preferência em quaisquer aumen-
tos do capital social, na proporção das acções que possuírem à data.

ARTIGO 6.º

Amortização de acções

1 � Assiste à sociedade o direito de amortizar acções sempre que
se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando as acções sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda
quando se verifique a eminência destas situações;

c) Quando o titular ou possuidor das acções viole o seus deveres e
obrigações para com a sociedade ou pelo seu comportamento desleal
ou se perturbar gravemente o funcionamento da sociedade, implican-
do prejuízos relevantes em qualquer área inerente à actividade da
empresa;

d) Quando qualquer accionista utilizar as informações obtidas no
exercício do seu direito à informação ou no exercício das suas fun-
ções na sociedade ou sociedades participadas, de modo a causar prejuízo
a esta ou a qualquer accionista.

2 � A decisão de amortizar as acções da sociedade será tomada
em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar
até 90 dias após o conhecimento do facto pela administração.

3 � A contrapartida da amortização será o acordado, no caso da
alínea a), e o valor nominal das acções amortizadas nos restantes casos,
salvo se o valor das acções resultante do último balanço for inferior,
pois neste caso, será este o valor da contrapartida a pagar pela amor-
tização.

4 � O pagamento dos valores previstos no número anterior, será
efectuado mediante depósito do respectivo preço, em seis prestações
semestrais, na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito,
salvo se outro prazo e outras condições de pagamento forem delibe-
rados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de dívidas,
nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

Empréstimos de accionistas

Qualquer dos accionistas poderá fazer empréstimos à sociedade de
que esta careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da sociedade, a assembleia geral, o conse-
lho de administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais auferem ou não remuneração,
consoante o que for deliberado em assembleia geral, ou por uma co-
missão de accionistas eleita por aquela para esse fim.

3 � A actividade dos membros dos órgãos sociais não carece de
caução.

CAPÍTULO IV
Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, cabendo um voto a cada acção, e que com a antece-
dência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva reunião, demons-
trem possuir acções da sociedade.

2 � Os accionistas, pessoas singulares ou colectivas, poderão
fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral por qualquer
pessoa, mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral, e ainda que tais assembleias se efectuem sem formalidades pré-
vias, nos termos do disposto na lei.
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ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, os quais serão eleitos por períodos de três anos, de
entre os accionistas ou não, sendo os seus membros reelegíveis.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, convocar e dirigir
as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros dos órgãos sociais, bem
como exercer as demais funções que lhe são conferidas por lei e pelo pre-
sente contrato.

ARTIGO 12.º

Convocação da assembleia

1 � A assembleia será convocada pelo presidente da mesa, por sua
iniciativa, a solicitação do conselho de administração, do fiscal único
ou de accionistas que, nos termos da lei, reúnam as condições neces-
sárias para requererem a convocação da assembleia geral.

2 � Na primeira convocatória, pode desde logo, ser marcada uma se-
gunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

ARTIGO 13.º

Funcionamento da assembleia

1 � A assembleia geral pode funcionar em primeira convocação
se estiverem presentes ou representados accionistas, cujas acções
correspondam a metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e vali-
damente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados.

CAPÍTULO V
Do conselho de administração

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

1 � A administração dos negócios sociais e a representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, competem ao conselho de administração,
composto por três, cinco, sete ou nove membros, eleitos pela assembleia
geral, por períodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designará desde logo o seu presidente.

ARTIGO 15.º

Delegação de poderes

A delegação da gestão corrente da sociedade ou a designação de
mandatários poderá ser efectuada por simples decisão do conselho de
administração de onde conste expressamente a competência e os
poderes atribuídos.

ARTIGO 16.º

Modo de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração;
c) Pela assinatura de um membro do conselho de administração e

de um mandatário;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos termos

dos respectivos mandatos.

CAPÍTULO VI
Do fiscal único

ARTIGO 17.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
conjuntamente com um fiscal suplente, serão eleitos por um período
de três anos pela assembleia geral, podendo ser reeleitos.

2 � O fiscal único e o fiscal suplente deverão ser revisores oficiais
de contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO VII
Disposições finais

ARTIGO 18.º

Distribuição de lucros do exercício

1 � Os lucros de exercício depois de deduzida a percentagem
estabelecida por lei para a constituição de reserva legal, terão a apli-

cação que a assembleia geral livremente determinar, podendo essas
deliberações derrogar, total ou parcialmente, o direito dos accionistas
aos respectivos lucros.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos legais.

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos por lei.

2 � Em caso de dissolução será liquidatário o administrador em
serviço.

3 � Dissolvida a sociedade, e salvo deliberação social tomada com
votos correspondentes a 75% das acções com direito a voto, o activo
será partilhado por forma a que as participações sociais noutras
sociedades sejam atribuídas na proporção do número de acções que
cada um dos accionistas possuam à data da dissolução.

4 � Por virtude de liquidação e por deliberação social tomada nos
termos do número anterior, pode ser transmitido todo o património,
activo e passivo da sociedade, para os accionistas que o pretendam,
observando-se o que se dispõe no artigo 148.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � Quando mais de um accionista pretenda que lhe seja transmi-
tida a totalidade do património e não haja acordo entre os interessa-
dos, proceder-se-á à licitação entre eles.

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço, com referência ao fim de cada ano.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

Órgãos sociais

Para o triénio de 2001-2003, são nomeados os seguintes membros
dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Augusta Cavaqueiro
Mestre Pina Bidarra, casada, residente na Rua de Luís Pastor de
Macedo, 9, 6.º, em Lisboa; secretário � Pedro Luís Mestre Pina
Bidarra, solteira, residente na Rua de Luís Pastor de Macedo, 9, 6.º,
em Lisboa.

Administração: presidente � Carlos Alberto Pina Bidarra, casado,
residente na Rua de Luís Pastor de Macedo, 9, 6.º, em Lisboa; admi-
nistrador � Domingos José Henriques Flora, casado, residente na Rua
de Rui de Pina, 3, 2.º, direito, Cova da Piedade; administrador � Maria
do Carmo Ferreira Costa da Silva Catela Teixeira, casada, residente
na Rua de Rodrigues Cabrilho, 1, 2.º, em Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Noras Silvério & Bizarro do Vale, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 101, representada por Vítor
Manuel Bizarro do Vale, revisor oficial de contas n.º 814, contribuin-
te fiscal n.º 100124143, casado, residente na Rua do Vigário, 70-D,
3.º, direito, em Lisboa; suplente � Armando dos Santos Nogueira,
casado, residente na Rua Cidade Bafatá, 31, em Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 122166469, revisor oficial de contas n.º 447.

ARTIGO 22.º

Despesas

A sociedade assumirá todas as despesas inerentes à sua transforma-
ção e registo.

ARTIGO 23.º

Celebração de contratos

Nos termos e para os efeitos das alíneas c) e d) do artigo 19.º do
Código das Sociedades Comerciais, ficam os administradores autori-
zados a celebrar, alterar, aditar ou fazer cessar, antes do registo defi-
nitivo do contrato de sociedade, contratos de trespasse, cessão de
exploração, contratos de arrendamento, para habitação, comercial ou
outro fim, contratos de aquisição, venda e permuta de bens imóveis,
de prédios rústicos ou urbanos, incluindo fracções de prédios urbanos,
contratos de compra e venda de bens móveis, incluindo automóveis
e outros móveis sujeitos a registo, contratos de aquisição e forneci-
mento de mercadorias, contratos de empreitadas, contratos de pres-
tação de serviços, mandatos, contratos de trabalho, contratos de de-
pósito, contratos de agência e de comissão, contratos de transporte,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 118 � 22 de Maio de 200110 980

contratos de locação financeira de bens móveis ou imóveis, contra-
tos de aluguer de bens móveis, cessão de créditos, ou de posição
contratual, contratos de seguro de qualquer espécie, contratos de fi-
nanciamento, comparticipação, apoio ou incentivo de actos ou acti-
vidades, incluindo com o Estado ou entidades públicas ou particulares
e contratos de fornecimento de água, electricidade, telefone e telefax,
que sejam necessários e inerentes ao funcionamento da sociedade, bem
como abrir e movimentar contas bancárias em nome da sociedade,
prestar, constituir, beneficiar e fazer cessar cauções, fianças, avales
ou outro tipo de garantia, incluindo hipoteca e penhor ou outros ónus
sobre bens imóveis ou móveis.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Oliveira Rosa Varela. 13521977

ABÍLIO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 505410982; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20010419.

Certifico que por escritura de 17 de Abril de 2001, exarada de
fls. 110 a fls. 111 v.o, do livro de notas n.º 27, do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, entre Abílio Rosa Balbino Pedro e mulher,
Maria Celeste Jerónimo da Silva Pedro, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abílio Pedro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Barbosa du Bocage, 14,
2.º, frente, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada um
dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Abílio Rosa Balbino Pedro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quanto
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.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13544969

BUCELFRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126543; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/19931227.

Certifico que por escritura de 25 de Novembro de 1993, exarada a
fls. 114 v.o, do Cartório Notarial de Loures, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, entre Gaspar Rosa Ferreira
Rato e mulher, Maria José Carneiro Duarte Rato, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Bucelfrio, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua dos Combatentes, 12, vila e freguesia de Bucelas,
deste concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do País.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de manutenção de frio, ar
e vapor.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais é de 400 000$ e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 200 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, mas a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que em primeiro lugar, e em segundo lugar os sócios não
cedentes, terão sempre o direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital com voto
unânime de todos os sócios até ao montante global de 20 000 000$
e qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que em assembleia geral forem estabelecidos.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) No caso de falência ou insolvência do respectivo titular;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma sujei-

ta a arrematação judicial e não for logo desonerada.

8.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou repre-
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sentante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles nomear um de
entre eles que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

3 de Março de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 13549383

EUROVOLT � EMPRESA TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405690; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 15/20010207.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 11 à apresentação n.º 15/20010207.
Facto: Redenominação do capital, e a alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 5.º
Capital: Reforçado com a quantia de 8103$60 realizado por incor-

poração de reservas livres, pelo que passa para 99 800 euros, repre-
sentado por 20 000 acções, com o valor nominal de 4,99 euros cada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula.
13521128

INSTITUTO DE BELEZA ANA & NATÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 244/
20010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505150565 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010226.

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

1.ª Ana Cristina Leal Travassos Afonso Elisiário Nascimento,
contribuinte fiscal n.º 172390443, natural de Lisboa, da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, casada com Paulo Jorge Elisiário do
Nascimento, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua das Ulmeiradas, 1, Chamboeiras, Bucelas, Loures.

2.ª Maria Natália Dias da Silva Frias, contribuinte fiscal
n.º 197772757, natural de Lisboa, da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, casada com Pedro Carvalho de Frias, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente no Casal do Previlégio, Rua das Violetas,
Vivenda Domingos Silva, Póvoa de Santo Adrião, Odivelas.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição que me fizeram
nesta acto dos seus bilhetes de identidade, respectivamente n.os 8206154,
de 19 de Maio de 1999; e 9847263, de 23 de Abril de 1996, ambos
emitidos em Lisboa, pelos respectivos Serviços de Identificação Civil.

Pelas outorgantes foi dito que pela presente escritura é celebrada
entre elas outorgantes um contrato de sociedade, que fica a reger-se
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas sob a
firma Instituto de Beleza Ana & Natália, L.da, e tem a sua sede na Rua
das Ulmeiradas, 1, Chamboeira, freguesia de Bucelas, concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o cabeleireiro e esteticista.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, correspondente a 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas

iguais de 2500 euros, correspondente a 501 205$, pertencentes uma
a cada uma das sócias.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, porém,
a estranhos depende sempre do consentimento da sociedade, sendo neste
caso, reservado aos sócios não cedentes, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Pelo falecimento do respectivo titular;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial ou serem vendidas em conse-
quência de processo judicial.

O preço da amortização será em qualquer dos casos, o valor que
resultar do último balanço aprovado.

Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for amor-
tizada no prazo de 180 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 000 000$, quando a sociedade delas
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas e dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, para as moradas dos sócios
que constar nos livros da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Março de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino
Marracho. 13535510

CUNHISOL � ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3265;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893578.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 13538047

ABÍLIO PIRES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502158115.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 13536990

VILA FRANCA DE XIRA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO ALPRIATENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5027/20001212; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20001212.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 118 � 22 de Maio de 200110 982

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre a infra
identificada, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Luís Carlos Machado Pedroso, contribuinte fiscal
n.º 130404101, solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião
da Pedreira, concelho de Lisboa, e residente na Rua de António Luís
Gomes, 6, 4.º-B, na Ramada, Odivelas.

2.º Paulo Alexandre Machado Pedroso, contribuinte fiscal
n.º 165345560, casado com Teresa Paula Gama Maurício Pedroso,
na comunhão de adquiridos, como declarou, natural da freguesia de
Odivelas, concelho de Loures, e residente na Rua de António Luís
Gomes, 5, 1.º-A, na Ramada, referida.

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construção Alpria-
tense, L.da, com sede na Rua da Vinha, 13, em Alpriate, freguesia de
Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil, obras
de edifícios e acabamentos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio Luís Carlos Machado Pedroso, agora nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do referido gerente.

§ 2.º Aos gerentes é proibido obrigar a sociedade em negócios de
favor, prestação de avales, fianças, abonações e garantias ou em quais-
quer outros actos alheios ao objecto e negócio social.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes em segundo lugar, sempre o direito de pre-
ferência.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-
de Ferreira Santos Costa. 09633960

SANTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4958/20001017; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre a infra
identificada, que se rege pelo seguinte contrato:

Augusto Joaquim Santos Soares, contribuinte fiscal n.º 154649759,
natural da freguesia de Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira e
mulher, Maria Manuela de Oliveira Deserto Soares, contribuinte fiscal
n.º 154649767, natural da freguesia e concelho de Vila Franca de Xira,
casados no regime da comunhão gera, e residentes no Largo de Carlos
Pato, 3, 2.º, esquerdo, em Vila Franca de Xira.

1.º

A sociedade adopta a firma Santos & Oliveira, L.da, e tem a sua
sede na Praceta de José Fontana, 1, 6.º, direito, Quinta da Grinja,
freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a tipografia, indústria e o comércio
de artes gráficas.

3.º

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado em
numerário, e representado por duas quotas de 25 000 euros, uma de
cada um dos sócios.

4.º

A sociedade não poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital.

§ único. Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de
que esta necessite, nos termos e condições a estabelecer em assem-
bleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura
de qualquer um dos gerentes para obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos.

§ único. Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência,
nomeando para isso procuradores para a prática de determinados actos
e categorias de actos.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, e
dos sócios não cedentes, tendo estes o direito de preferência em
primeiro lugar, e em segundo a sociedade.

6.º

Os lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reservas, terão o destino que foi acordado
em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, sempre que a lei
não exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13847635

FRANCIPNEUS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMPRA E VENDA DE PNEUS, AUTOMÓVEIS,

PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4921/20000907; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20000907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Fran-
cisco Tavares, casado com Maria Clara Martins, no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua do Actor António Silva, 11, 1.º,
direito, Quinta da Bolonha, Póvoa de Santa Iria; e Maria Clara
Martins, casada com o anterior, no dito regime, e com o mesmo
residente, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FRANCIPNEUS � Importação e Ex-
portação � Compra e Venda de Pneus, Automóveis, Peças e
Acessórios, L.da, e tem a sua sede em Edifícios de Empresas, Avenida
do Casal da Serra, lote I-3, freguesia da Póvoa de Santa Iria, deste
concelho. Com início hoje e duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação e exportação; compra e venda
de pneus, automóveis, peças e acessórios.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 12 500 eu-
ros e dividido em duas quotas: uma de 9500 euros pertencente ao sócio
Francisco Tavares; e outra de 3000 euros pertencente à sócia Maria
Clara Martins.

ARTIGO 4.º

A divisão e a cessão de quotas ficam dependentes do consentimento
da sociedade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar,
é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Francisco Tavares, que
desde já fica nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se unicamente com a assinatura do
gerente Francisco Tavares.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não estabeleça outros prazos e formalidades especiais,
as reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

A gerência poderá desde já proceder ao levantamento das impor-
tâncias depositadas nos termos e para os efeitos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, designadamente para efectuar o
pagamento das despesas de constituição da sociedade e a aquisição
de mercadorias a imobilizado, com vista à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá delegar por procuração, ou por acta, delibera-
ção em assembleia geral extraordinária, em outro sócio ou em pessoa
que não seja sócio, a competência da gerência para determinados
negócios ou actos de questão da sociedade, ficando a gestão vinculada
com tal poder.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 13846833

CLÍNICA DR. PEDRO AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4673/991129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504522442.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 13845411

CAFÉ-RESTAURANTE � RIBATEJANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2713/930217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502987227; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9 e 10/20010118.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de António Bernardo Mimo-

so, por renúncia em 6 de Dezembro de 2000.
2 � Aumento de capital em 593 436$, realizado em dinheiro,

redenominou, e alterou parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º

3.º

O capital social é de 5055 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de três quotas iguais de 1685 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, respectivamente, Armando
Matias Simões, António de Campos Fernandes, e Maria Leonor
Marques Coutinho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851748

PORTALEGRE
ELVAS

RAÍZES LUSAS � PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1192/
20010424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010424.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre os indivíduos a seguir indica-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.ª Maria Madalena Pestana Cortes, divorciada, natural da fregue-
sia da Ajuda Salvador e Santo Ildefonso, concelho de Elvas, residente
na Rua da Feira, 14, 1.º, esquerdo, em Elvas, contribuinte fiscal
n.º 141983523.

2.ª Maria Laura Domingues Dias Salgado, casada com Luís Alberto
Lopes Salgado, no regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia do Socorro, concelho de Lisboa, residente na Rua de Pedro
Álvares Cabral, 3, 10.º, esquerdo, em Portela de Loures, Loures,
contribuinte fiscal n.º 129518247.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 1129626, de 10 de Setembro de 1993; e
7626, de 30 de Julho de 1992, emitidos pelos Serviços de Identifi-
cação Civil, e extinto Centro de Identificação Civil e Criminal de
Lisboa.

Pelas outorgantes foi declarado que pela presente escritura, consti-
tuem uma sociedade comercial com o tipo de sociedade por quotas,
nos termos das cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Raízes Lusas � Produtos Regionais, L.da,
identificação de pessoa colectiva provisório n.º 505339463.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e a produção de produtos
regionais e artesanais.

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Pereira d�Abreu,
19-D, freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

2 � Por deliberação da gerência a sede da sociedade poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social, onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções em participação e consórcios.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 1 002 410$
(5000 euros) e correspondente à soma de duas quotas iguais de 501 205$
(2500 euros), pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Madalena
Pestana Cortes, e Maria Laura Domingues Dias Salgado.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado pelas
sócias.

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

4 � São desde já designadas gerentes as sócias Maria Madalena
Pestana Cortes, e Maria Laura Domingues Dias Salgado.

5 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes, sendo necessária somente a assinatura de um gerente para os
actos de mero expediente.
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6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio da sociedade, a qual nas cessões onerosas
em primeiro lugar, tem o direito de preferência, tendo os sócios não
cedentes em segundo lugar, o mesmo direito.

8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

A sociedade iniciará imediatamente a actividade com incumbência
para a gerência de praticar desde já todos os actos da sua competên-
cia, podendo proceder ao levantamento do capital social depositado
no Banco BPI, dependência de Elvas, que seja necessário para a aqui-
sição de equipamentos, bem como custear as despesas inerentes ao
presente contrato e seu registo.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08874760

SOUSEL

A TASQUINHA DA DEOLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 159/
230301; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/230301.

Certifico que entre Joaquim José Pegacha Paquincha; e Deolinda
Maria Fazeres Lavaredas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de A Tasquinha da
Deolinda, L.da, com sede no Bairro do Dr. Francisco Sá Carneiro, 27,
em Sousel.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sua sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto um estabelecimento de serviço de
bebidas, tipo café e cervejaria mista.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 2550 euros pertencente ao sócio Joaquim José Pegacha
Paquincha; e uma de 2450 euros pertencente à sócia Deolinda Maria
Fazeres Lavaredas, integralmente realizadas em dinheiro.

4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um dos ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência será estabelecida em assembleia
geral.

5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma, para a prática de determinados actos ou categorias de actos, dan-
do tais poderes através de procuração.

6.º

A cessão e a divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
dependem do consentimento da sociedade, gozando os sócios em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

7.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, pode-
rá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não foi adjudicada ao seu titular.

8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já qualquer um dos gerentes autorizados a efectuarem o levan-
tamento do capital social para fazer face às despesas de constituição
e arranque da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
08327823

PORTO
BAIÃO

TRANSBAIÃO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 327/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505236320; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20010412.

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

Pela inscrição n.º 2, foi registada a designação de gerente por parte
de Maria da Conceição Ferreira da Costa Gião Varela.

Data da deliberação: 2 de Abril de 2001.

Conferi e está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11107200

LIVERTEL, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 323/
20001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505069067; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010406.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a deslocação
da sede para a Rua de Camões, Edifício Colmeia, fracção X, freguesia
de Campelo, concelho de Baião.

Conferi e está conforme.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11107189

GONDOMAR

DÁLIA & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 090/20010126; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20010126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dália & Sandra, L.da, com sede na Rua
4 de Outubro, 250, 2.º, esquerdo, freguesia de Baguim do Monte (Rio
Tinto), concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos 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 electrodomésti-
cos, produtos para o lar e reparações conexas.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e está dividido em três quotas: duas iguais do valor nominal de
2000 euros pertencentes uma a cada uma das sócias, Sandra Marlene
Santos Lopes, e Dália Zita Santos Lopes; e uma do valor nominal de
1000 euros pertencente ao sócio Salvador Clemente Lopes.

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 de trespasse quais-
quer 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 respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazerem prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 13627821

HERCÍLIA & PEREIRA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 056/20010103; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hercília & Pereira � Mediação de
Seguros, L.da, com sede na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 275, da
freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais, ou outras formas de representação, que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas de 50 000 euros cada,
que pertencem uma a cada um dos sócios, Fernando Jorge Vieira Alves
Pereira, e Hercília Isidro dos Santos Alves Pereira.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando os sócios não cedentes, do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios,
verificando-se alguma das seguintes circunstâncias:

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, providência
cautelar, apreensão judicial, ou qualquer outro procedimento judicial;

b) Interdição ou inabilitação do sócio;
c) Quando o sócio praticar actos lesivos à sociedade ou que preju-

diquem a sua reputação.
2 � O valor da amortização será o do respectivo valor nominal,

ou o que resultar do último balanço, se este foi inferior, a liquidar em
duas prestações semestrais, sem juros.

3 � A sociedade poderá em substituição da amortização, optar por adqui-
rir ela própria a quota, ou fazê-la adquirir por outros sócios estranhos.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 14490790

PAULO & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 140/20010313; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20010313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo & Filipe, L.da, com sede na Rua
da Igreja, 315, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, e podem ser criadas sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em restaurante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma,
que pertencem uma a cada um dos sócios, António Filipe Barbosa da
Costa, e José Paulo Barbosa da Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes poderão:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis de e para a so-

ciedade;
b) Tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer estabeleci-

mentos para a sociedade e alterar ou rescindir os seus contratos.

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

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 75 000 euros.

ARTIGO 7.º

A divisão e a cessão de quotas são livres entre os sócios, porém, para
estranhos, dependem do consentimento da sociedade, à qual fica reservado
o direito de preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em
segundo lugar.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

15 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 13685139
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       CLÁUDIO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2459/
920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502823054; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/001214.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Novembro de 2000.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490684

CLÍNICA DENTÁRIA DA CARVALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2974/
930219; identificação de pessoa colectiva n.º 502939605;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/001213.

Certifico que Paulo Rogério Figueiredo Maia, cessou funções de
gerente, em 11 de Outubro de 2000.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490625

TERESA, ARAÚJO & RESTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8837/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503976040; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/010111.

Certifico que, por escritura de 23 de Novembro de 2000, lavrada
no Cartório Notarial de Gondomar, o capital social da sociedade em
epígrafe foi alterado de 1 000 000$ para 20 000 000$, tendo sido
alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e está dividido em duas quotas, de 10 000 000$, cada,
que pertencem uma a cada um dos sócios, Maria Teresa Gonçalves de
Araújo Restivo e Amândio Ramos.

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

Está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13627325

PAÇOS DE FERREIRA

METALÚRGICA D�ABRUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 692/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502508302;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 21 e 22/010406.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Paços
de Ferreira, a fls. 5, do livro n.º 198-E, cessou funções de gerente da
sociedade em epígrafe, António da Silva Nogueira, em 29 de Março
de 2001, por renúncia e foi alterado o pacto social tendo, em
consequência, sido alterados os n.os 2 e 3, do artigo 5.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

5.º

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Joaquim Alberto
Ferreira Lopes.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada.

15 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358409

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO CASA DA PRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1061/960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503722243;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358255

FETRIJAL � FÁBRICA DE PORCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 297/820324; identificação de pessoa colectiva n.º 501248498;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358239

FETRIJAL � FÁBRICA DE PORCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 297/820324; identificação de pessoa colectiva n.º 501248498;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358220

FERNANDO SEQUEIRA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 597/890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502191740;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358190

FERNANDO SEQUEIRA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 597/890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502191740;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358204
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SIJ � SERVIÇOS INFORMÁTICOS E JURÍDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 509/880511; identificação de pessoa colectiva n.º 501977171;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358182

FERNANDO SEQUEIRA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula n.º 597/
890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502191740; data da
apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358212

CRIAÇÕES AP VESTUÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1585/010103; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/010103.

Certifico que António Manuel da Silva Pinheiro, casado com Maria
Celeste Ferreira de Freitas, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Criações AP Vestuário, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Escola de São Domingos,
sem número, freguesia de Seroa, concelho de Paços de Ferreira.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas ou encerradas filiais ou qualquer outra forma de
representação social.

2.º

O objecto social é confecção, transformação e comércio de ves-
tuário.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está representado por uma só quota pertencente ao seu sócio.

4.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua represen-
tação, em juízo e fora dele, pertence ao sócio António Manuel da Silva
Pinheiro, que, desde já, fica nomeado gerente, podendo ou não ser
remunerada, conforme vier a ser decidido em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção do gerente.

5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até 10 000 euros.

6.º

As assembleias gerais serão presididas pelo sócio único que se vin-
culará pelas deliberações que vierem a ser tomadas.

7.º

O sócio único está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358425

AUTO SILSANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1625/010410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010410.

Certifico que, entre Maria Júlia da Silva Santos, divorciada, e Pedro
Nuno dos Santos Ferreira da Silva, solteiro, maior foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Silsantos, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Avenida de Aldeia Nova, freguesia de Figueiró,
deste concelho.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto reparações de automóveis.

4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (correspondente a
10 024 100$), e está dividido em duas quotas, sendo uma, de
37 500 euros, pertencente à sócia Maria Júlia da Silva Santos, e uma,
de 12 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Nuno dos Santos Fer-
reira da Silva.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a 50%, devendo
o restante ser realizado no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, compete a ambos os sócios que, desde já,
são nomeados gerentes.

2 � Para a obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura da gerente Maria Júlia da Silva Santos.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

6.º

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

7.º

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

a) Por acordo com o seu 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 sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
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em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

9.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhe for dado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358417

STS � VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1286/980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504225464;
averbamento n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 26/010418.

Certifico que foi lavrado o registo de cessação de funções de ge-
rente de Rodrigo Manuel Pinto Félix de Macedo, em 4 de Novembro
de 2000, por renúncia.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358492

STS � VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1286/980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504225464;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 inscrições n.os 4 e 7; números e
data das apresentações: 21, 22 e 25/010418.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Paços
de Ferreira, a fls. 19, de livro n.º 178-E, em 24 de Outubro de 2000,
cessaram funções de gerente os sócios José Manuel da Costa Soares e
Albino Ribeiro Tristão, em 24 de Outubro de 2000, por renúncia, e
foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência sido alterado o n.º , do artigo 4.º e aditado o n.º 3, ao
artigo 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Rodrigo Manuel Pinto
Félix de Macedo e Albino Jorge Lima de Castro.

3 � A gerência poderá celebrar contratos de locação financeira e
de aluguer de longa duração.

Certifico ainda que, pela mesma escritura, foi alterado o n.º 1, do
artigo 3.º, e aditado o artigo 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e está dividido em três quotas: duas, iguais, de
4 750 000$, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Eurobroker, S. A., e Eurogroup, Investiments, S. A., e outra de
500 000$, pertencente ao sócio Fernando Manuel Leão de Sousa.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresa.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na sua
redacção actualizada.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358484

FILIPE GONÇALVES � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1626/010417; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/010417.

Certifico que Bernardino Filipe Martins Gonçalves, casado com
Natividade Pereira Gonçalves Martins, na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filipe Gonçalves � Promoção Imobi-
liária � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Carral,
169, cidade e concelho de Paços de Ferreira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades imobiliárias por conta
própria, promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu único
sócio.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o seu sócio único a celebrar com a sociedade todos
os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da
sociedade, nos termos previstos no artigo 270.º-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designado
gerente.

2 � Fica desde já, nomeado gerente o sócio único Bernardino Filipe
Martins Gonçalves.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessá-
ria a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis, e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local e alterar ou rescindir os

respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

Está conforme o original.

Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358476

ALVES DA CUNHA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1034/960514; identificação de pessoa colectiva n.º 502130091;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/010417.

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2001, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a fls. 59, do livro n.º 189-E,
foi designado gerente da sociedade em epígrafe, José Luís Neves da
Cunha, em 23 de Janeiro de 2001.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358468

ALVES DA CUNHA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1034/960514; identificação de pessoa colectiva n.º 502130091;
data da apresentação: 010417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358441
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ALVES DA CUNHA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1034/960514; identificação de pessoa colectiva n.º 502130091;
data da apresentação: 010417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 de Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358450

ALVES DA CUNHA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1034/960514; identificação de pessoa colectiva n.º 502130091;
data da apresentação: 010417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358433

METALÚRGICA D�ABRUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 692/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502508302;
data da apresentação: 010406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358670

METALÚRGICA D�ABRUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 692/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502508302;
data da apresentação: 010406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358689

ANTÓNIO ALVES DE SOUSA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 145/760506; identificação de pessoa colectiva n.º 500433828;
data da apresentação: 010406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14881292

CONFECÇÕES D�ABRUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 626/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502319941;
data da apresentação: 010406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358662

JUVICONFEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1077/961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503781100;
data da apresentação: 010312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358638

JUVICONFEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1077/961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503781100;
data da apresentação: 010312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358620

ABÍLIO FERREIRA DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 79/740114; identificação de pessoa colectiva n.º 500006601;
data da apresentação: 010312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358654

ABÍLIO FERREIRA DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 79/740114; identificação de pessoa colectiva n.º 500006601;
data da apresentação: 010312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358646

PIANREAL � AGÊNCIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1209/980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504060406;
data da apresentação: 010308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358263
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EMPREENDIMENTO TURÍSTICO CASA DA PRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1061/960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503722243;
data da apresentação: 010307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358247

IRMÃOS SOUSA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 726/911017; identificação de pessoa colectiva n.º 502636157;
data da apresentação: 010222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358174

A LAVOURA DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 3/850211; identificação de pessoa colectiva n.º 500303665; data
da apresentação: 010214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358166

A LAVOURA DO CONCELHO DE PAÇOS DE FERREIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula n.º 3/
850211; identificação de pessoa colectiva n.º 500303665; data da
apresentação: 010214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358158

ÓPTICA RUA D. MERCEDES BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1343/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504323067;
data da apresentação: 010131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

24 Abril de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
14358123

PORTO � 1.A SECÇÃO

QUADRIPORTO � QUADROS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 061; identificação de pessoa colectiva n.º 503601802; ins-

crição n.º 5; número e data da apresentação: 24/010320; pasta
n.º 10 061.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 1.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUADRIPORTO � Quadros e Equi-
pamentos Eléctricos, L.da, e tem sua sede na Travessa da Seada, 25,
freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12689254

AUTO TEIXEIRA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3770; identificação de pessoa colectiva n.º 503548375; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010320; pasta n.º 3770.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de José Luís Carvalho Campos, por
renúncia. Data: 16 de Fevereiro de 2001.

É o que cumpre certificar.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12689203

BARBOSA, BRAGA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 030; identificação de pessoa colectiva n.º 500321701; aver-
bamento n.º1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 33/
010319; pasta n.º 17 450.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Paulo André Pereira Gonçalves

Albano, por renúncia. Data: 17 de Janeiro de 2001.

É o que cumpre certificar.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12689157

DIANATOURS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3002; identificação de pessoa colectiva n.º 503414131; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 32/010319; pasta n.º 3002.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
48 200$, em dinheiro, subscrito quanto a 37 788$80 e 771$20 pelo
sócio António Fernandes e quanto a 4820$, por cada uma das sócias,
Susana Alexandra e Sandra Marina.

Mais certifico que após redenominação do capital foram alterados
os artigos 2.º e 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de agência de viagens e
transporte público rodoviário de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em quatro quotas, sendo uma de valor
nominal de 78 400 euros e outra de valor nominal de 1600 euros,
pertencentes ao sócio António Fernandes Alheio, e duas, iguais, de
10 000 euros, cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Susana
Alexandra Sequeira Santos e Sandra Marina Soares Moreira.

É o que cumpre certificar.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12689190
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ÁVILA PARQUES � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE GARAGENS E PARQUES DE ESTACIONAMENTO, L.DA

(anteriormente ÁVILA CARNES � SOCIEDADE
DE TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

DE CARNES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2160; identificação de pessoa colectiva n.º 503182931; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 21/010319; pasta
n.º 2160.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
24 100$, em dinheiro, subscrito quanto a 10 845$, por cada um dos sócios,
Joaquim Pinheiro e Maria Emília, e 2410$, pelo sócio Vítor Manuel.

Mais certifico que após redenominação do capital foram alterados
os artigos 1.º, 2.º e 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ávila Parques � Sociedade de Gestão
de Garagens e Parques de Estacionamento, L.da, e tem a sua sede na
Rua das Carmelitas, 26, 2.º, Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de garagens, parques de
estacionamento e actividades similares ligadas aos transportes terres-
tres, construção de garagens e parques de estacionamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas, iguais,
de 22 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim
Pinheiro Ávila e Maria Emília Santos Marques Ávila, e uma, de
5000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Santos Ávila.

É o que cumpre certificar.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11605294

PORTO � 2.A SECÇÃO

J. M. & J. � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 725; identificação de pessoa colectiva n.º 504037765; data
da apresentação: 010405.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703443

QUARTETO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 752/950329; identificação de pessoa colectiva
n.º 503381136; data da apresentação: 010411; pasta n.º 13 468.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703729

JÚLIA FONSECA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 800/811207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501244018; data da apresentação: 010411; pasta n.º 20 885.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 14287269

GUIMED � CLÍNICA DE CIRÚRGIA E PSIQUIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 811; identificação de pessoa colectiva n.º 503406503; data
da apresentação: 010411; pasta n.º 13 941.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 14287250

PUBLIALPE � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 872; identificação de pessoa colectiva n.º 502171774; data
da apresentação: 010411; pasta n.º 8090.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000,
referentes à sociedade em epígrafe.

12 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703737

PALACE � MOBILIÁRIO DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 930; identificação de pessoa colectiva n.º 504116380; data
da apresentação: 010411; pasta n.º 18 224.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703583

V. C. REIS � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1545/890928; identificação de pessoa colectiva n.º 502224444;
data da apresentação: 010405; pasta n.º 6908.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703427

MARQUES DE AGUIAR, ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 510/971006; identificação de pessoa colectiva
n.º 503972622; data da apresentação: 010405; pasta n.º 17 686.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1998 e 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703346
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INFORMÁTICA � JOSÉ MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 326/920529; identificação de pessoa colectiva n.º 502767839;
data da apresentação: 000807; pasta n.º 23 851.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703354

I2S � INFORMÁTICA SISTEMAS E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 750; identificação de pessoa colectiva n.º 501573704; data
da apresentação: 010410; pasta n.º 2858.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703575

J. GONÇALVES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 923/801219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501096752; data da apresentação: 010409; pasta n.º 20 519.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1998 e 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

10 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12702609

HOTEL METRO SOL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 492; identificação de pessoa colectiva n.º 503958174; data
da apresentação: 010409; pasta n.º 17 667.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12702587

SANIMAT � SOCIEDADE DE MATERIAIS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 265; identificação de pessoa colectiva n.º 501756167; data
da apresentação: 010409; pasta n.º 20 550.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1998 e 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

10 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12702544

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 372/940728; identificação de pessoa colectiva
n.º 500246467; data da apresentação: 010406; pasta n.º 12 961(C).

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703370

NOVA EMPRESA INDUSTRIAL DE CURTUMES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5093; identificação de pessoa colectiva n.º 500203482; data da
apresentação: 010406; pasta n.º 1502(B).

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703362

MIGUEL NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 967; identificação de pessoa colectiva n.º 504555332; data
da apresentação: 010406; pasta n.º 22 137.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703338

MENDONÇA & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 663; identificação de pessoa colectiva n.º 502269529; data
da apresentação: 010405; pasta n.º 644.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703320

COMPANHIA UNIÃO DE CRÉDITO POPULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 629/890811; identificação de pessoa colectiva n.º 500069603;
data da apresentação: 010406; pasta n.º 3779.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12703435

PORTO � 3.A SECÇÃO

ACA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

(anteriormente ACA � TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 623/890426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502149477; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 5/
000926.
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Certifico que na sociedade em epígrafe, que anteriormente se de-
nominava ACA � Trabalho Temporário, L.da, foi alterado o ar-
tigo 1.º (corpo), que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ACA � Empresa de Trabalho
Temporário, L.da, tem a sua sede na Rua de Álvaro Castelões, 725,
1.º, sala 4, na cidade de Matosinhos, e durará por tempo indetermi-
nado.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12649899

FERRON � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8761/970912; identificação de pessoa colectiva n.º 504125214;
data da entrega para depósito: 001102.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas da mencionada sociedade, do ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10242139

PÓVOA DE VARZIM

CHARCUTARIA 2000 � CARNEIRO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2548/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504831461;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 9 Of. e 10/010409.

Certifico que, por escritura de 20 de Setembro de 2000, do 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o ex-sócio António da Costa
Araújo cessou funções de gerência na sociedade em epígrafe, em 20 de
Setembro de 2000.

Pela mesma escritura foram alterados o artigo 5.º e os n.os 2 e 3,
do artigo 6.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, com o valor nominal de 2500 euros, uma
de Manuel Fernando de Oliveira Carneiro, e outra de Laurinda do Carmo
de Sousa Balbeira Figueiras.

6.º

2 � Ficam designados gerentes os sócios Manuel Fernando de Oli-
veira Carneiro e Laurinda do Carmo de Sousa Balbeira Figueiras.

3 � Para vincular a sociedade, nos seus actos e contratos, é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

11 de Abril de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092668

ESTELAGOLF � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2170/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504125559;
data da apresentação: 010409.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em epígrafe,
a acta e demais documentos de prestação de contas, relativas ao de 1997.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092676

ESTELAGOLF � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2170/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504125559;
data da apresentação: 010409.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao de 1998.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092684

ESTELAGOLF � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2170/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504125559;
data da apresentação: 010409.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao de 1999.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092692

CUNHASEGUR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2693/010409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504950924 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/010409.

Certifico que, entre José Carlos Loureiro Cunha e Luís Miguel
Patrício Loureiro Cunha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma CUNHASEGUR � Comércio de
Produtos de Higiene e Segurança, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rio da Quintã, 35, na
freguesia de Beiriz, do concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede da sociedade pode ser
transferida dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação no território nacional.

4.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
produtos de higiene e segurança.

5.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, com o valor nominal de
3500 euros, do sócio José Carlos Loureiro Cunha, e outra, com o valor
nominal de 1500 euros, do sócio Luís Miguel Patrício Loureiro Cunha.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
dois gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, nos seus actos e contratos, é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios José Carlos
Loureiro Cunha e Luís Miguel Patrício Loureiro Cunha.

4 � Poderá a gerência, nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender bens móveis e imóveis para e da so-

ciedade;
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b) Dar ou tomar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer locais, celebrar, alterar e rescindir os respectivos contratos
e adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Dividir, dar ou receber em dação em cumprimento bens de qual-
quer natureza, incluindo veículos automóveis; e

d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores no
seu conjunto, ao décuplo do capital social.

9.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; para estranhos depen-
de do consentimento da sociedade, sendo conferido o direito de pre-
ferência em primeiro lugar aos sócios e em segundo, lugar à socie-
dade.

10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio;
c) Penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial;
d) Partilha judicial ou extrajudicial quando a quota não for adjudi-

cada ao respectivo titular;
e) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto no

artigo anterior;
f) Se o seu titular utilizar para fins estranhos à sociedade e com

prejuízo desta ou de algum sócio, as informações que houver obtido
através do exercício do direito de informação que lhe assiste;

g) Nos demais casos previstos na lei.
§ único. A contrapartida da amortização será o valor da quota de

harmonia com o que for atribuído no balanço a efectuar expressa-
mente para o efeito.

Está conforme.

10 de Abril de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092650

ADRIANO GOMES FIGUEIREDO � TRANSPORTE
PÚBLICO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1298/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502586125;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 Of. e 6/010409.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2001, do 2.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa do Varzim, a ex-sócia Alexandrina Bouça Nova,
cessou funções de gerência, na sociedade em epígrafe, em 15 de Ja-
neiro de 2001.

Pela mesma escritura foram alterados os artigos 6.º, 7.º e 10.º, do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 13 000 300$, e cor-
responde à soma de cinco quotas: uma, com o valor nominal de
12 900 000$, pertencente ao sócio Adriano Gomes de Figueiredo, e
quatro, com o valor nominal de 100 000$, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Gaspar Carlos Bouça Nova Figueiredo, Maria Isabel
Bouça Nova Figueiredo Fonseca, Maria de Fátima Bouça Nova
Figueiredo Canossa e Joaquim Jorge Bouça Nova Figueiredo.

7.º

1 � A sociedade é administrada por cinco gerentes.
2 � São designados gerentes todos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-

ção do gerente Adriano Gomes de Figueiredo.

10.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superio-
res no seu conjunto ao décuplo do capital social.

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

Está conforme.

16 de Abril de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10092641

VILA DO CONDE

INFORBETA � CONSUMÍVEIS E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1281/920210; identificação de pessoa colectiva n.º 502699604;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/010320.

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

Aumento de capital e alteração do contrato � Alterados: n.º 1, do
artigo 1.º e artigos 3.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação INFOR-
BETA � Consumíveis e Equipamentos de Escritório, L.da, tem a sua
sede na Avenida de Baltazar do Couto, 82, da freguesia e sede do
concelho de Vila do Conde, e o seu início conta-se a partir e 24 de
Janeiro de 1992, data da sua fundação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma, de
19 000 000$, pertencente ao sócio José Joaquim Vicente da Cruz, e
uma, de 1 000 000$, pertencente ao sócio Rui Pedro Gomes da Cruz.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócios José Joaquim Vicente
da Cruz e Rui Pedro Gomes da Cruz que, desde já, ficam designados gerentes.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura e intervenção de qualquer um
dos gerentes designados.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, permutar e vender veículos automóveis, bem como tomar
de arrendamento ou trespasse quaisquer locais e estabelecimentos para
a sociedade, acordar e transigir em juízo.

5 � É expressamente vedado aos gerentes responsabilizar a socie-
dade em quaisquer assuntos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente em fianças, avales, letras de favor e outros documentos análogos.

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

Está conforme.

20 de Março de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima Lou-
renço. 14362600

SANTARÉM
ALMEIRIM

AUTO TÁXIS ROCHA OLIVEIRA & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 931/
010405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010405.

Certifico que, por escritura de 5 de Abril de 2001, lavrada a fls. 51,
do livro n.º 221, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Empresas de Lisboa, entre João da Rocha Oliveira, casado com Ma-
ria de Deus Figueiredo Oliveira, no regime de comunhão de adquiri-
dos, residente na Avenida de 25 de Abril, 36, 4.º, direito, Almeirim,
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e Maria de Deus Figueiredo Oliveira, já identificada, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Rocha Oliveira &
Figueiredo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 36, 4.º,
direito, em Almeirim, freguesia e concelho de Almeirim.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a nomear
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 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 pratica-
dos pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Maria de Oli-
veira Baião. 10759158

ALPIARÇA

LEIRINFANTIL � INFORMÁTICA PARA CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 233/
961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503741191; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010418.

Certifico que foi efectuada a renúncia à gerência de Pedro Miguel
Espadinha Saturnino, em 2 de Abril de 2001.

Fica depositada fotocópia da acta, na pasta respectiva.

19 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xavier
Correia. 08214590

BENAVENTE

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER
E SERVIÇO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 301/
890117; identificação de pessoa colectiva n.º 502095857; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 11/010221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de redução de capital. Montante: 835 416 342$. Data
da deliberação: 11 de Fevereiro de 2001.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
social.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 13131184

CORUCHE

TÁXIS PAÚL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 995/
010105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010105.

Certifico que, entre Jerónimo Vicente de Oliveira, Maria de Lurdes
Fernandes Alves Oliveira e Nélson Jerónimo Alves de Oliveira, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade
limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial de Almeirim,
a meu cargo, perante mim licenciado, Vítor Craveiro Correia de Cas-
tro, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Jerónimo Vicente de Oliveira;
2.ª Maria de Lurdes Fernandes Alves Oliveira;
3.º Nélson Jerónimo Alves de Oliveira.

Documento complementar, elaborado de harmonia com o disposto
no n.º 2, do artigo 64.º, do Código do Notariado, parte integrante
da escritura exarada a fls. 30 v.º e seguintes, do livro de notas para
escritura diversas n.º 538-D, do Cartório Notarial de Almeirim.

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Paúl, L.da, tem a sede na Rua do
Alto do Marau, freguesia e concelho de Coruche, e durará por tempo
indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste no transporte de passageiros em veículos
automóveis.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: uma, de 2500 euros; outra, de 1250 eu-
ros, e ainda uma outra, de 1250 euros, pertencentes respectivamente
ao primeiro, segunda e terceiro.

4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, na proporção do capital social detido
por cada sócio até ao décuplo do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos de que ela care-
cer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre; mas a
favor de terceiros, fica sujeita ao direito de preferência da sociedade,
em primeiro lugar e dos outros sócios em segundo lugar.

7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios,
a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente represen-
tado, devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.
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8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes hipóteses:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota ser alvo de qualquer procedimento judicial;
c) Sempre que qualquer sócio não compareça em mais de três reu-

niões da assembleia geral regularmente convocadas ou demonstrando
com o seu comportamento não se interessar pela normal e regular
prossecução do objecto social;

d) Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente, prejudique
os interesses da sociedade.

9.º

A gerência e administração da sociedade ficará a cargo do sócio
Jerónimo Vicente de Oliveira, desde já nomeado gerente, e será re-
munerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

a) A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral, para
o efeito reunira, podendo a gerência ser entregue a terceiro, não
sócio;

b) Para obrigar validamente a sociedade basta a assinatura do
gerente;

c) A sociedade não se considerará obrigada em actos ou contratos
estranhos ao seu objecto social, nomeadamente na assinatura de le-
tras, livranças ou prestação de quaisquer garantias a terceiros.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
08882207

CHAPINAUTO, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 833/
970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503860158; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/010316.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi aumentado o capital com
mais a quantia de 4 600 000$, correspondendo a 22 944,70 euros,
integralmente realizada em dinheiro e subscrita pelos sócios do se-
guinte modo: Joaquim José das Neves Fernandes com mais a quantia
de 3 750 000$, o que corresponde a 18 704,95 euros, e Dora Paula
Oliveira Prates, com mais a quantia de 1 250 000$, correspondendo
a 6234,95 euros, donde resulta o montante de 5 000 000$,
correspondendo a 24 939,90 euros, unificando as quotas que possuem
e alteração parcial do pacto social, quanto aos artigos 2.º e 3.º dos
estatutos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 2.º

Que o seu objecto social é a reparação e comércio de automóveis,
serviços de reboque de viaturas ligeiras e pesadas, sinistradas ou
avariadas e comércio de peças e acessórios para veículos auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

Que o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,90 euros, dividido em duas quotas: uma, no valor nominal de
18 704,95 euros, pertencente a Joaquim José das Neves Fernandes, e
outra, no valor nominal de 6234,95 euros, pertencente a Dora Paula
Oliveira Pratas.

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

24 de Abril de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12573191

GOLEGÃ

COUNTRYSTYLE � ACTIVIDADES EQUESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 746/
010419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010419.

Certifico que, entre José António Pereira de Castro Lopes, sol-
teiro, maior, e José Manuel Vieira Diogo, casado na comunhão

de adquiridos com Maria dos Anjos Gonçalves Correia Teixeira
Diogo, foi constituída uma sociedade comercial, nos termos do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COUNTRYSTYLE � Actividades
Equestres, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Imaculada Conceição,
sem número de polícia, na freguesia e concelho da Golegã.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção e organização de activi-
dades desportivas, nomeadamente equestres.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor de 3000 euros,
pertencente ao sócio José António Pereira de Castro Lopes, e outra,
no valor de 2000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Vieira
Diogo.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos votos correspondentes a todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral, ficando, desde
já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.
3 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arrenda-

mento de quaisquer locais para a sociedade, bem como a compra e a
venda de veículos automóveis

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio ou quando
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

ARTIGO 9.º

Na cessão de quotas, a sociedade em primeiro, e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à sua
distribuição.

ARTIGO 12.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas, por delibera-
ção dos sócios.

Conferida. Está conforme.

30 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 11136219
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MACHADO & MATIAS � REPARAÇÕES
DE VIATURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 745/
010419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010419.

Certifico que, entre António Carlos Madeira Machado Matias e
mulher, Ascensão Henriques Matias Machado, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial, nos termos do
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Machado & Matias � Reparações de
Viaturas Auto, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Manuel José Souto
Barreiros, 43, vila, freguesia e concelho da Golegã.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional.

3.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veí-
culos automóveis ligeiros e pesados, lavagem, polimento, pintura, re-
paração e substituição de peças, assistência mecânica de veículos em
oficina e na estrada, bate-chapas, comércio por grosso e a retalho de
automóveis, qualquer que seja o seu destino e estado de conservação,
novos, usados ou sinistrados, partes, peças e acessórios de manuten-
ção e reparação no ramo automóvel.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, no valor de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral, ficando, des-
de já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Incluem-se nos poderes da gerência a compra e a venda de

quaisquer bens móveis, incluindo veículos automóveis.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência
a exercer entre estes na proporção das respectivas quotas.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio ou quando
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

8.º

Por deliberação unânime dos votos correspondentes a todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até ao montante de 25 000 euros.

9.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 11136200

RIO MAIOR

ABÍLIO CARREIRA SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 222/
790203; identificação de pessoa colectiva n.º 500821160.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 13115170

PASTELARIA NOVA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 558/
900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502401958.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Concei-
ção Lúcio. 13114964

FUTURAVES � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 938/
971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503988421.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Concei-
ção Lúcio. 13114972

MARMAC, MÁRMORES MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 669/
921014; identificação de pessoa colectiva n.º 502867779.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Concei-
ção Lúcio. 13115049

CANADAS RIBEIRO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 935/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503940429.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Concei-
ção Lúcio. 13114999

SIBELCO PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º  360/840510; identif icação de pessoa colect iva
n.º 500409579.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

5 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Concei-
ção Lúcio. 13115057

SANTARÉM

CASAESTÁVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3994/010405; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/010405.
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Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2001, lavrada a fl. 87 do
livro n.º 124-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém, entre Rui Ale-
xandre Policarpo Azinheira da Silva e Anabela Cardosa Pires da Sil-
va, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CASAESTÁVEL � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sede social é na Rua de São Martinho, 5, 1.º, sala A, fregue-
sia de Marvila, concelho de Santarém.

3 � A gerência da Sociedade poderá mudar a sua sede dentro do
mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como abrir sucursais,
filiais ou quaisquer outras formas de representação social dentro e fora
do território nacional.

2.º

 A Sociedade tem por objecto mediação imobiliária.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor de 2500 euros pertencentes a cada um dos sócios, Anabela
Cardosa Pires da Silva e Rui Alexandre Policarpo Azinheira da
Silva.

4.º

Os sócios podem deliberar que sejam exigidas prestações suplemen-
tares até ao montante de um terço do capital social detido pelo sócio,
sem vencimento de juros.

5.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Rui Alexandre
Policarpo Azinheira da Silva e Anabela Cardoso Pires da Silva, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a Sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a intervenção e assinatura de qualquer um dos
gerentes.

6.º

Com excepção dos actos referidos no artigo 246.º do Código das
Sociedades Comerciais, além de outros que a lei determine serão da
competência exclusiva dos gerentes, a aquisição, alienação ou onera-
ção de imóveis, alienação, oneração, locação ou aquisição de estabe-
lecimentos comerciais.

7.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, fica sujeita ao direito de
preferência dos sócios.

2 � Em caso de cessões de quotas a terceiros, será necessário o
consentimento prévio da Sociedade.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106645

ANTÓNIO VENCESLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1154/
790313; identificação de pessoa colectiva n.º 500849641;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 4 e 6/010328.

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2000, lavrada a
fl. 64 do livro n.º 62-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, renun-
ciou a gerência Carlos Gonçalves Vila Nova, e foi aumentado e
redenominado o capital, e alterado o contacto da sociedade em epí-
grafe, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 7000 eu-
ros pertença do sócio José Gonçalves Venceslau e, oura de 3000 eu-
ros, pertença da sócia Maria de Fátima Pitarra Gamado Venceslau.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser fixada
pela assembleia geral, pertence a ambos os sócios desde já nomeados
gerentes, bastando a assinatura de qualquer deles para obrigar
validamente a sociedade.

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106777

C. TAVARES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3991/
010405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010405.

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2001, lavrada a
fl. 69 do livro n.º 66-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre
José Carlos do Carmo e Carmem Lúcia da Rosa, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. TAVARES � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, com sede na Avenida de Bernardo Santareno,
33, loja A, na freguesia de Salvador, concelho de Santarém.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
Sociedade criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

 A Sociedade tem por objecto mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

A Sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades, em sociedade com o mesmo objecto ou objecto diferente,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, e corresponde à soma
de duas quotas, uma de 2500 euros pertencente ao sócio José Carlos
do Carmo Tavares e outra de 2500 euros pertencente à sócia Carmem
Lúcia da Rosa.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser exigíveis aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social e na proporção das respecti-
vas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições que vierem a ser acordados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, feita porém a favor de
estranhos, dependerá do consentimento prévio da sociedade, à qual
fica reservado, em primeiro lugar, e seguidamente aos sócios o di-
reito de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência da Sociedade, será exercida por ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Para a Sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos, são sempre necessárias as assinaturas em conjunto dos
dois gerentes.

ARTIGO 9.º

Os gerentes poderão delegar, por procuração, uns nos outros pode-
res de gerência, e a própria sociedade, do mesmo modo, poderá cons-
tituir mandatários.
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ARTIGO 10.º

Fica expressamente, proibido aos gerentes a prestação de garantias
reais ou pessoais e dividas de outras entidades, tais como fianças,
abonações ou letras de favor, salvo se houver justificado interesse na
Sociedade.

ARTIGO 11.º

Fica a sociedade com a faculdade de amortizar a quota ou quotas
que sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento, apreensão judi-
cial ou administrativa, pelo valor nominal respectivo.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não estabeleça forma e prazo
diferente, serão convocadas por cartas registadas, enviadas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106610

SOCIEDADE AGRÍCOLA CRUZ COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3993/010405; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/010405.

Certifico que, por escritura de 27 de Março de 2001, lavrada a
fl. 108 do livro n.º 74-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre
António da Cruz Costa e Maria Trindade dos Reis Louro Costa,
casados sob o regime da comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agrícola Cruz
Costa, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no lugar de Amiais de Cima,
freguesia de Abrã, concelho de Santarém.

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

ARTIGO 2.º

 O objecto social consiste na actividade de culturas agrícolas, pro-
dução animal, exploração florestal, actividades cinegéticas, produção
agrícola e animal associadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
António da Cruz Costa;

b) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente à só-
cia Maria Trindade dos Reis Louro Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou não
sócios, que vierem a ser designados ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios e ainda António Manuel Louro Costa e Paulo
José Louro da Costa, casados, naturais da freguesia de Abrã, onde o
primeiro é residente, concelho de Santarém, sendo o segundo resi-
dente na Praceta do Dr. Francisco Pereira Viegas, lote 181, 3.º, direi-
to, em São Domingos, desta cidade de Santarém.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção do gerente António da Cruz Costa ou a
assinatura conjunta de dois outros 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 o objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgados dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos de leasing, tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, e partici-
pações, ou associar-se a outras pessoas colectivas mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a Sociedade todos os seus actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106637

SCAGEL � SOCIEDADE DE ALIMENTOS
CONGELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1164/
740405; identificação de pessoa colectiva n.º 500834296; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 17/010207.

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2000, lavrada a
fl. 138 do livro n.º 279-J do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, foi altera-
do o pacto da sociedade na sua totalidade, que ficou com a redacção
seguinte:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com a denomina-
ção SCAGEL � Sociedade de Alimentos Congelados, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede em Santarém, na Zona Industrial,
Rua D, lote 16.

2 � A administração pode, livremente, deslocar a sede social dentro
do concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A administração pode ainda, livremente, criar e constituir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção em Portugal ou no estrangeiro, obtida que seja a autorização nos
termos legais em vigor, para o caso da criação da forma de represen-
tação ocorrer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a industria, o comércio e serviços de
produtos alimentares.

ARTIGO 4.º

Para a prossecução dos seus fins sociais, a Sociedade pode, livre-
mente, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, com
ou sem fins lucrativos, ou quaisquer agrupamentos complementares
de empresas ou entidades de natureza semelhante, publicas ou priva-
das, nacionais, comunitárias ou não comunitárias, bem como adquirir



aos accionistas, incluindo fundadores, membros do conselho de admi-
nistração, ou terceiros, bens móveis e imóveis e participação em
quaisquer sociedades de responsabilidade limitada, incluindo sociedades
reguladas por lei especial, qualquer que seja o objecto destas sociedades,
bem como participar na sua administração ou fiscalização.

ARTIGO 5.º

A existência jurídica da Sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, valor nominal, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 315 901 000$, e este é representado por
315 901 acções no valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � Nos aumentos de capital social os accionistas terão preferên-
cia na sua subscrição na proporção das acções de que cada um for
titular à data dos respectivos aumentos.

3 � Não sendo totalmente subscrito um aumento de capital, o
aumento fica limitado às subscrições recolhidas.

4 � As acções representativas do capital social poderão ser emi-
tidas em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 10 000 e 100 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração e divisão.

5 � As acções serão ao portador.
6 � Os títulos das acções ao portador serão assinados por um ou

mais administradores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles
autorizada, ou por mandatários da sociedade, para o efeito designados.

7 � Nas circunstâncias em que a lei o permitir, a sociedade pode
adquirir e deter acções e obrigações e sobre elas realizar todas as
operações legalmente consentidas.

8 � As acções pertencentes à sociedade não têm enquanto se
mantiver essa titularidade, quaisquer direitos sociais, incluindo o de
participação nos aumentos de capital, e não serão consideradas para
o efeito de votação ou convocação da assembleia geral, apurando-se
sempre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital
social, excluídas essas acções.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade fica autorizada a obter recursos através da emis-
são de obrigações em qualquer das modalidades admitidas na lei, ou
outros títulos, nos termos da legislação em vigor à data da admissão.

2 � Os títulos das obrigações devem ser assinados por um ou mais
administradores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles au-
torizada ou por mandatários da Sociedade para o efeito designados.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de quatro
anos, sendo sempre permitida a reeleição.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem ou não ser
accionistas.

ARTIGO 10.º

1 � As convocatórias para as assembleias gerais, para além de
obedecerem aos requisitos legais, serão feitas através de anúncios,
publicados com a antecedência mínima de 30 dias, contendo as exi-
gências constantes no n.º 5 do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais.

2 � Nas convocatórias pode ser fixada uma segunda data de reu-
nião para o caso de a assembleia não poder reunir-se por falta de
quórum referido no artigo seguinte, na primeira data marcada, desde
que entre as duas datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados
salvo o disposto no número seguinte.

2 � Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação sobre a alteração do contrato de Sociedade, aumento de ca-
pital, fusão, cisão, transformação, dissolução da Sociedade nomeação
ou destituição de membros de órgãos sociais ou outros assuntos para
os quais a lei exija maioria sem a especificar devem estar presentes
ou representados accionistas que detenham pelo menos acções cor-
respondentes a 80% do capital social.

3 � Em segunda convocação a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

4 � A cada acção corresponde um voto, não havendo qualquer
limitação do número de votos, quer os votantes intervenham por si,
quer em representação de outros accionistas.

5 � Os accionistas podem fazer-se representar mediante carta
assinada pelo mandante, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

ARTIGO 12.º

1 � A administração da Sociedade é exercida por conselho de ad-
ministração constituído por três ou cinco membros, eleitos por qua-
tro anos pela assembleia geral que designará o presidente, sendo per-
mitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2 � O conselho de administração pode designar, de entre os seus
membros, um ou mais administradores-delegados, a quem conferirá
os poderes que entender dentro dos limites da lei.

3 � O conselho de administração poderá integrar um ou mais
administradores sem funções executivas.

4 � O conselho de administração delibera por maioria simples de
votos, tendo o presidente voto de qualidade, no caso de empate.

5 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo seu presidente, ou o solicitarem dois administradores e em regra,
de três em três meses, devendo constar da respectiva acta as
deliberações que forem tomadas.

ARTIGO 13.º

1 � Compete nomeadamente ao conselho de administração, sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe sejam conferidas:

a) Exercer os mais amplos poderes de gestão, praticando todos os
actos e operações necessárias à prossecução do escopo societário;

b) Respeitar as regras de uma gestão, criteriosa e eficiente, nas
aplicações dos recursos da Sociedade;

c) Elaborar as políticas gerais da Sociedade, objectivos, programas
e orçamentos anuais e plurianuais, a apresentar aos accionistas;

d) Nomear procuradores, de harmonia com a lei, definindo-lhe
sempre o âmbito dos mandantes;

e) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir e transigir em quaisquer acções,
bem como comprometer-se em arbitragem;

f) Promover as alterações destes estatutos, o aumento do capital
social, dentro dos limites fixados por este contrato e pela lei, a emis-
são de obrigações e outros títulos;

g) Desempenhar todos os actos e funções que, genericamente
ou em concreto, lhe sejam cometidas pela lei ou pelos presentes
estatutos.

ARTIGO 14.º

1 � A Sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Por um administrador se, para intervir no acto ou actos, tiver

sido designado em acta pelo conselho de administração ou pela as-
sembleia geral;

c) Por um administrador e um procurador.

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da Sociedade será exercida por um fiscal único
efectivo, que terá um suplente, eleito em assembleia geral por um
período de quatro anos, reelegíveis uma ou mais vezes, sendo ambos
revisores ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � As atribuições e os poderes do fiscal único são os que lhe
são especificados na lei e os que ficam consignados nestes esta-
tutos.

ARTIGO 16.º

Sem prejuízo dos poderes legais e estatutários cometidos ao fiscal
único, a assembleia geral pode solicitar a uma sociedade de audito-
res, de reconhecida competência, a verificação das contas da
sociedade, devendo o fiscal único pronunciar-se obrigatoriamente
sobre o conteúdo do relatório ou relatórios apresentados pelos au-
ditores.
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ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração e os fiscal único poderão reunir em sessão
conjunta para apreciar os assuntos que exijam parecer deste órgãos.

2 � A convocação destas sessões conjuntas será feita pelo presi-
dente do conselho de administração, por carta registada, indicando o
assunto a tratar, expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

As eleições para os corpos e cargos sociais serão efectuados de
quatro em quatro anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 20.º

As cauções dos membros do conselho de administração serão as
que se determinarem em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

As remunerações dos titulares dos órgãos sociais serão fixadas anual-
mente pela assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação que
a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que legalmente
tenham de ser destinados à constituição ou reforço das reservas, im-
postas por lei.

ARTIGO 23.º

A Sociedade poderá amortizar acções por acordo com o respectivo
titular, arresto arrolamento ou penhora das acções ou qualquer acto
de autoridade que a subtraia à livre disposição do seu titular.

 Compete à assembleia geral deliberar a amortização e ficar as
condições para que a operação seja efectuada.

CAPÍTULO V
Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

Para o quadriénio 2000-2003, ficam desde já designados, sem cau-
ção, os corpos sociais seguintes:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Margarida São Romão
Sá Pessoa; secretário � Luís Miguel Canais da Silva.

Conselho de administração: presidente � João José Esteves Nunes
Rodrigues; José Augusto Olas; Tiago Coentro Taborda Monteiro.

Fiscal único: Oliveira e Vergamota � Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, inscrita na lista sob o n.º 114, representada por Dr.
Vítor João Amaral Vergamota; suplente � Dr. João Correia de Oli-
veira, Revisor Oficial de Contas n.º 619.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106785

LOJA DAS TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2681/
930301; identificação de pessoa colectiva n.º 502963077; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 5/010405.

Certifico que, por escritura de 22 de Março de 2001, lavrada a
fl. 10 do livro n.º 74-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
aumentado o capital, e alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
4 000 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas de

1 600 000$ cada, ambas pertencentes ao sócio Jorge Humberto Duarte
Custódio, e outra de 800 000$ da sócia RIBATEL � Equipamentos
de Telecomunicações, L.da

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106629

LMV � LABORATÓRIO DE MEDICINA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2459/
911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502646551;
averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 12; números e data das apresentações: 16, 17 e 19/010405.

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2001, lavrada a
fl. 31 do livro n.º 208-D do 2.º Cartório Notarial de Santarém, re-
nunciaram à gerência Ana Isabel Lopes Pala Rodrigues e Pedro José
dos Reis Santos, e foi alterado o contacto da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigos 3.º e 6.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 1 200 000$, pertencente ao sócio João António Martins
Canas da Silva; uma do valor nominal de 2 400 000$, do sócio Joaquim
Carlos de Oliveira; e uma do valor nominal de 400 000$, da sócia
Serra & Tomás, L.da

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a gerência da sociedade, ficam a cargo dos
sócios Joaquim Carlos de Oliveira e João António Martins Canas da
Silva, dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme
for decidido em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de qualquer
um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes poderão:
a) Comprar, trocar, vender viaturas automóveis;
b) Comprar, permutar e vender imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou de trespasse qualquer estabelecimen-

to comercial ou industrial;
d) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106602

GAZSANT � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3606/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504549375; inscrição
n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 5 e 6/010409.

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2000, lavrada a fl. 26 do
livro n.º 38-G do 2.º Cartório Notarial de Tomar, foi aumentado o
capital e alterado o pacto da sociedade na sua totalidade, que ficou
com a redacção seguinte:

Projecto de pacto social da sociedade anónima

1.º

A sociedade adopta a forma de GAZSANT � Comércio de Aces-
sórios e Equipamentos para Instalação de Redes de Gás, S. A., e
reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação aplicável.

2.º

A sede da sociedade é em Santarém, na Rua do Conde da Ribeira
Grande, lote 2, Zona Industrial de Santarém, freguesia da Várzea,
concelho de Santarém.
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§ único. O conselho de administração poderá deliberar a abertura
de sucursais, filiais ou delegações em qualquer parte do país.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de acessórios e equipa-
mentos para a instalação de redes de gás.

4.º

A sociedade poderá participar no capital social de sociedades com
objecto idêntico ou diferente do referido no artigo precedente, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos de empre-
sas.

Capital social e outros recursos financeiros
5.º

O capital social é de 49 879,78 euros, dividido em 10 000 acções
no valor nominal de 4,98 euros cada uma.

6.º

As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente con-
vertíveis, salvo as restrições impostas por lei, cabendo aos accionis-
tas todos os encargos da conversão, carecendo, contudo, a
convertibilidade das acções nominativas em acções ao portador da
deliberação do conselho de administração que poderá diferir ou denegar
tal pretensão.

§ único. poderá haver títulos de 1, 5, 20, 500 e 1000 acções.

7.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral, ad-
quirir ou alienar acções próprias, nos termos legais.

§ único. Nos casos específicos em que legalmente for permitido, o
conselho de administração, poderá, por sua iniciativa, adquirir ou
alienar acções próprias.

8.º

O conselho de administração, poderá deliberar, desde que por
unanimidade o aumento de capital social por entradas em dinheiro ou
por incorporação de reservas, mediante parecer prévio do conselho
fiscal, por uma mais vezes até ao limite máximo de 498 797,89 eu-
ros, e segundo as demais condições legais.

§ único. Em cada aumento de capital por entradas em dinheiro, os
accionistas à data da deliberação de aumento de capital tem direito de
subscrever as novas acções, com preferência relativamente a quem
não for accionista, em número proporcional aquelas de que sejam
titulares na referida data. O capital social não subscrito por qualquer
accionista, segue a mesma ordem de preferência.

9.º

É permitida por deliberação tomada em assembleia geral, a emis-
são de obrigações nos termos da lei.

Assembleia geral

10.º

1 � Podem tomar parte nas assembleias gerais, os accionistas ti-
tulares de, pelo menos, uma acção e desde que tenham cumprido as
formalidades legais para prova da titularidade da mesma até três dias
antes da data em que a reunião se efectivar.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-

tar na assembleia geral desde que seja por outro accionista ou por
pessoa a quem também legalmente se reconheça legitimidade para o
efeito, mediante carta dirigida ao presidente da mesa.

4 � A presença na assembleia geral de qualquer pessoa não indi-
cada nos números anteriores nem determinada legalmente depende
de autorização do presidente da mesa, mas a assembleia pode revogar
essa autorização.

11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
dois secretários eleitos ou reeleitos trianualmente pela própria assem-
bleia, de entre os accionistas.

12.º

As assembleias gerais de accionistas serão convocadas sempre que
a lei o determine ou por iniciativa do conselho de administração ou

do conselho fiscal ou, ainda, quando tal for requerido por um ou por
mais accionistas que possuam acções correspondentes, pelo menos, a
5% do capital, tudo nos termos e segundo tramitação legalmente
aplicáveis.

13.º

1 � As assembleias gerais, considerar-se-ão devidamente constituí-
das quando em primeira convocação estejam presentes accionistas que
sejam possuidores, pelo menos, de metade do capital social.

2 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia não poder reunir-se
na primeira data fixada, devendo mediar entre cada reunião um prazo
superior a 15 dias.

3 � Na segunda data a assembleia reúne com qualquer número de
accionistas podendo deliberar por maioria de votos.

4 � É sempre necessária, porém, uma maioria de dois terços dos
votos correspondentes às acções dos accionistas presentes ou repre-
sentados na assembleia para que se considerem tomadas deliberações
sobre alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação
e dissolução da sociedade, aumento de capital, alteração de estatutos
e aquisições.

14.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano para, designadamente:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

15.º

As assembleias devem ser efectuadas na sede da sociedade; o
presidente da mesa pode escolher outro local dentro da comarca judicial
onde se encontre a sede, desde que as instalações desta não permitam
a reunião em condições satisfatórias.

Conselho de administração

16.º

1 � O conselho de administração tem exclusivos e plenos poderes
de representação da sociedade, competindo-lhe gerir as actividades da
sociedade, devendo subordinar-se a deliberação da assembleia geral e,
ainda, nos casos em que a lei ou o presente contrato de sociedade o
determine, ao parecer do conselho fiscal.

2 � O mandato do conselho de administração é de três anos, po-
dendo os seus membros ser reeleitos por uma ou mais vezes.

3 � O ano civil em que o conselho de administração é designado,
conta como completo para o cômputo desse período e o referido
conselho mantém-se em funções até novas eleições, salvo disposição
legal específica a esse respeito.

4 � O conselho de administração será composto por três ou cinco
membros eleitos em assembleia geral.

5 � Se o conselho de administração assim o entender, deverá
nomear uma comissão executiva de três elementos.

6 � É permitido que os administradores se façam representar numa
reunião do conselho por outros administradores, mediante carta dirigida
ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser
utilizado mais do que uma vez.

7 � Os administradores exercem as suas funções com dispensa de
caução.

17.º

Compete ao conselho de administração em geral, exercer os mais
amplos poderes de prossecução dos interesses e negócios sociais, dentro
dos limites que lhe sejam assinalados por lei, pelo contrato social,
pelas deliberações da assembleia geral, e em especial:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dela, activa e passiva-
mente, transigir com devedores e credores, propor, contestar, desistir,
confessar e transigir em quaisquer pleitos ou acções, constituir quais-
quer mandatários para a prática dos actos que forem necessários. Não
poderá, contudo, obrigar a sociedade em fianças, abonações, letras de
favor e outros actos e contratos alheios à actividade da mesma;

b) Comprometer a sociedade em árbitros;
c) Adquirir bens móveis e imóveis;
d) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,

emitir, sacar e endossar letras, livranças, cheques, extractos de factu-
ras outros títulos de crédito;

e) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas e quaisquer
operações financeiras, activas ou passivas, designadamente contrair
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empréstimos, dependendo, porém, da aprovação prévia em assem-
bleia geral, se implicarem garantia hipotecária ou penhora mercantil;

f) Alienar, onerar ou ceder bens imóveis ou móveis. As operações
respeitantes a bens imóveis ou quotas, acções ou partes sociais de
outras sociedades, dependem do parecer favorável do conselho fiscal;
se o referido parecer for negativo, a decisão compete à assembleia
geral;

g) Subscrever ou adquirir parte ou totalidade do capital social de
sociedades com objecto idêntico ou diferente do referido no artigo 3.º,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos de
empresas.

18.º

1 � A sociedade obriga-se por qualquer dos seguintes modos:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores ou de um

administrador e de um mandatário social, constituído pelo conselho
de administração, ressalvados os limites do respectivo mandato;

b) Pela assinatura de um administrador, quando especialmente
designado pelo conselho de administração para a prática de um ou
mais actos devidamente especificados e individualizados em acta por
deliberação do conselho de administração que o designar;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários sociais, designados
pelo conselho de administração no âmbito da sua competência nos
termos e pelas formas das respectivas procurações.

2 � Bastará, porém, a assinatura de um administrador ou de um
mandatário, ressalvados os limites do respectivo mandato, para a
prática de actos de mero expediente.

19.º

1 � O conselho de administração, deverá reunir, pelo menos, uma
vez em cada mês, devendo ser convocado pelo presidente ou por
outros dois administradores.

2 � As resoluções são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou devidamente representados.

20.º

As vagas que ocorrem no conselho de administração poderão ser
preenchidas por deliberação dos restantes membros se forem em nú-
mero suficiente para o mesmo poder funcionar, devendo essa de-
liberação ser submetida a ratificação na primeira assembleia ge-
ral seguinte.

Conselho fiscal
21.º

1 � O órgão de fiscalização da sociedade é um conselho fiscal
composto por três membros efectivos e um suplente.

2 � O período do mandato é de três anos podendo o titular ou
titulares ser reeleitos.

Disposições gerais
22.º

1 � Compete à assembleia geral dos accionistas ou a uma comis-
são de accionistas nomeada por aquela, fixar os critérios para deter-
minação das remunerações e segurança social dos órgãos sociais, ten-
do em conta as funções desempenhadas por cada um dos seus membros
e a situação económica da sociedade.

2 � No caso de, em relação a um mandato subsequente, a assem-
bleia geral não se pronunciar, entende-se que se mantêm os critérios
anteriormente fixados.

Dos exercícios sociais e das contas
23.º

O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o balanço
encerrados em 31 de Dezembro.

24.º

1 � Relativamente a cada ano civil, o conselho de administração
deve elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade, de
acordo com as disposições vigentes, as contas desta, constituídas por
balanço, demonstração de resultados líquidos e anexos, bem como do
relatório da gestão de modo a poderem ser apreciados nos três pri-
meiros meses de cada ano civil.

2 � O conselho de administração deverá ainda apresentar propos-
ta de aplicação dos resultados.

Disposição transitória

25.º

As deliberações da assembleia geral, a comissão de accionistas refe-
rida no artigo 22.º do presente contrato social, será constituída e
far-se-á representar por três accionistas da sociedade, a nomear pela
referida comissão.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106599

TAINHA & ISAÍAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3981/010321; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/210301.

Certifico que por escritura de 21 de Fevereiro de 2001 lavrada
a fls. 61 do livro de notas para escrituras diversas n.º 70 F, do
2.º Cartório Notarial de Santarém entre Isaías Augusto Guedes
Tainha e Maria Clara Fernandes Madeira Tainha casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, e Samuel Augusto Fernandes
Tainha, menor.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Tainha & Isaías, L.da, e tem a sede na
Avenida de Bernardo Santareno, 25-A, freguesia de Salvador, conce-
lho de Santarém, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares
e bebidas.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontrando-se totalmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
12 750 euros pertencente ao sócio Isaías Augusto Guedes Tainha, outra
de 9 750 euros pertencente à sócia Maria Clara Fernandes Madeira
Tainha e outra de 2500 euros pertencente ao sócio Samuel Augusto
Fernandes Tainha.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela careça,
mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

A divisão e a cessão de quotas total ou parcial, depende sempre
do consentimento da sociedade, autorizando a cessão, terá nela pre-
ferência a sociedade em primeiro lugar e depois os sócios não ce-
dentes.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a pertencer aos sócios Isaías Augusto Guedes
Tainha e Maria Clara Fernandes Madeira Tainha, desde já nomeados
gerentes.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, sejam de
que natureza forem, é suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes.

8.º

No caso de morte de um sócio e enquanto se mantiver a indivisão
da quota, os seus herdeiros serão representados apenas por um, esco-
lhido e indicado por todos à sociedade, o qual poderá exercer as fun-
ções de gerente.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 07106165
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SARDOAL

CASA DAS BEIRAS � QUALIDADE ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 67/
931231; identificação de pessoa colectiva n.º 503108243; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
010419.

Certifico que José Manuel Gomes dos Santos cessou as funções de
gerente na sociedade em epígrafe, por renúncia, em 26 de Janeiro de
2001.

Está conforme.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura Ilegível.).
09293434

TOMAR

TÁXIS O INFANTE DO NABÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1939;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505392771; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/18042001.

Certifico que entre José Ferreira das Neves, casado com Maria
Luísa Ferreira Nunes das Neves, na comunhão geral, morador em
São Simão, Pedreira, Tomar, e Carlos Manuel da Cunha, casado com
Maria do Carmo Nunes Ferreira das Neves Cunha, na comunhão de
adquiridos, morador na Rua de Fernando Lopes Graça, 19, Guarda,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis O Infante do Nabão, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Capela 15-a, em São Simão, freguesia da Pedrei-
ra, concelho de Tomar.

2.º

O objecto da sociedade é o transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas; uma de 4000 euros do sócio José Ferreiras
das Neves e uma de 1000 euros do sócio Carlos Manuel da Cunha.

4.º

É livre a divisão e cessão de quotas, total ou parcial entre sócios,
mas a cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, que goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes.

6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, basta
a assinatura de um gerente.

7.º

A sociedade poderá participar noutras sociedade, ou em agrupamen-
tos complementares de empresas, mesmo que o objecto social seja
diferente.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, conforme for deliberado em assembleia geral.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado na agência em Tomar do Banco Nacional

Ultramarino, S. A., em nome da sociedade ora constituída, a fim de
fazer face às despesas do seu registo e arranque.

23 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559431

DUQUE & DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 501731938; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 7/02042001.

Certifico que foi alterado o contrato/estatuto da sociedade em
epígrafe, quanto aos seus artigos 1.º e 6.º ficando o mesmo com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Duque & Duque, L.da, e
tem a sua sede no Mercado Municipal, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, cidade e concelho de Tomar.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo da sócia Adélia Felicidade da
Silva.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actuali-
zada ficou depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559288

DUQUE & DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 501731938; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/02042001.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Au-
gusto da Conceição Estêvam, por renúncia em 11 de Janeiro de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559270

TOMARPLANA � DESATERROS E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1938;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505099870; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/17042001.

Certifico que entre Mário Lopes do Vale e sua mulher Rosália Maria
Duarte Lopes, casados na comunhão geral e moradores no lugar de
Serra de Cima, 2-B, Sabacheira, Tomar, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato/estatuto seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOMARPLANA � Desaterros e
Terraplanagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Serra de Cima, 2-B,
freguesia de Sabacheira, concelho de Tomar.

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 em terraplanagens e demolições,
aluguer de equipamentos de construção e de demolição com opera-
dor, construção civil e obras públicas e particulares, fornecimento de
materiais para a construção civil e obras públicas.
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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
iguais dos valores de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Mário Lopes do Vale e Rosália Maria Duarte Lopes.

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 ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

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 20 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 forem
fixadas 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
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar 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.

23 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559423

TÁXI JOSÉ & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1941;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505440806; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20042001.

Certifico que entre José António de Jesus Gonçalves e sua mulher
Alice da Piedade Maria, casados na comunhão geral e moradores na
Rua Principal, 31, Carvalhal Pequeno, Tomar, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo contrato/estatuto seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi José & Alice, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 31, no lugar de
Carvalhal Pequeno, freguesia da Madalena, concelho de Tomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António de Jesus
Gonçalves.

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.

23 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559474

GONÇALVES & BRITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1940;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505383896; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20042001.

Certifico que entre Alda Susana Gonçalves Brites, solteira, maior,
moradora na Urbanização Aldeamento de São Gião, lote 8, Serra,
Tomar; Maria  Assunção Conceição Gonçalves Brites, casada com
Joaquim Brites dos Reis, na comunhão geral, moradora em Tomar; e
Luís Maurício Gonçalves, casado com Maria da Conceição Gonçal-
ves, na comunhão geral, morador em Tomar, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalves & Brites, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Timóteo Verdier, sem
número de polícia, freguesia de Tomar (Santa Maria dos Olivais),
concelho de Tomar.

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 exploração de mini-mercado,
comércio de produtos alimentares, bebidas e tabacos, de artigos para
o lar, de gás e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, (equivalente a 1 202 892$) e corresponde à soma de três quotas
iguais dos valores nominais de 2000 euros, cada, pertencente uma a
cada um dos sócios Alda Susana Gonçalves Brites, Maria Assunção
Conceição Gonçalves Brites e Luís Maurício Gonçalves.

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 os sócios Maria As-
sunção Conceição Gonçalves Brites e Luís Maurício Gonçalves.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a
data e 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 forem
fixadas 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
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 arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricula-
da.

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.

23 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559440

LUA PRETA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1444;
identificação de pessoa colectiva n.º 503368415; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/12042001.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, deliberada por acordo comum dos sócios tendo as con-
tas sociais sido aprovadas em 6 de Setembro de 2000.

16 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559415

MURALHA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 501308350; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/19042001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 600 000$ para 5 000 000$ tendo, em consequência, o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato/estatuto ficado com a redacção se-
guinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2 500 000$,
cada uma delas de cada um dos sócios José Esteves Pereira e Maria
Idalina  Muralha Pereira Esteves.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até dez vezes o capital social, desde que aprovadas por
unanimidade, na proporção das quotas dos sócios, podendo ainda os
sócios fazer suprimentos à sociedade nas condições a estabelecer em
assembleia geral.

23 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559458

FILMÓPTICA � SOCIEDADE DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 563;
identificação de pessoa colectiva n.º 500977844.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos do-

cumentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código
do Registo Comercial.

23 de Abril de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12559466

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

JOAQUIM ANTÓNIO REIS � TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Joaquim Conceição,
12, Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 580/010416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010416.

Certifico que Joaquim António dos Reis, viúvo, Rua do Dr. Antó-
nio Joaquim Conceição, 12, Torrão, Alcácer do Sal foi constituída a
sociedade supra que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 3 de Abril de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, compare-
ceu como outorgante: Joaquim António dos Reis, natural da freguesia
de Torrão, concelho de Alcácer do Sal, viúvo, residente na Rua do
Dr. Joaquim Conceição, 12, Torrão.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 4855151 de 11 de Maio de 1993, passado pelos Ser-
viços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
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 Joaquim António Reis � Táxi,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Joaquim Con-
ceição, 12, Torrão, freguesia de Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 002 410$, representado por uma quota de igual 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 remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.
ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social de-
positado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de registo deste contrato
na competente conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram-me exibidos os seguintes documentos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido em

26 de Fevereiro de 2001, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 10387110
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BARREIRO

LUDOFER � TRÊS IRMÃS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2868;
identificação de pessoa colectiva n.º 503555509; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 01/010330.

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2001, a fls. 102 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 86 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades de Setúbal, foram alterados os artigos 1.º e
3.º do contrato que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUDOFER � Três Irmãs � Activida-
des Hoteleiras, L.da e tem a sua sede na Rua da Unidade, 1-A, fregue-
sia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 802 410$, pertencente ao sócio Fernando Ferreira; uma
do valor nominal de 200 000$, pertencente à sócia Ludovina da
Piedade Marçal Ferreira.

Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade
que não são obrigados pela lei ou pelo contrato à realização de outras
entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235040

MANUEL MIRANDA PINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 200;
identificação de pessoa colectiva n.º 500179816; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/010327.

Certifico que, por escritura de 22 de Março de 2001, lavrada a
fls. 133 do livro de notas para escrituras diversas n.º 95 do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi alterado o artigo 4.º do
contrato, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 000 000$.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235032

BETOPAVIMENTO � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2135;
identificação de pessoa colectiva n.º 501686606; inscrição n.º 9;
data da apresentação: 010403.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2001, lavrada a
fls. 106 do livro de notas para escrituras diversas n.º 96 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi
alterado o artigo 4.º do contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
175 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 172 007,21 euros, pertencente ao sócio, Carlos Manuel
Machado Saraiva, e outra do valor nominal de 2992,79 euros, per-
tencente à sócia, Ludovina Relvas Pereira Saraiva.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade que
o dinheiro do aumento deu já entrada na caixa social e que não são
obrigados pela lei ou pelo contrato à realização de outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235075

SPEAKPHONE � COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2872;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010402.

Certifico que, por escritura de 8 de Março de 2001, lavrada a
fls. 51 do livro de notas para escrituras diversas n.º 95 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi
constituída entre: Carla Isabel Caneiras Piedade e Henrique José Vilhana
Ribeiro, a sociedade acima referida, cujo contrato é o constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SPEAKPHONE � Comércio e
Equipamentos de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Alfredo da Silva,
30 -A, loja D-4, freguesia e concelho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício do comércio de equi-
pamentos, móveis de comunicação e respectivos acessórios e mate-
riais informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia, Carla
Isabel Caneiras Piedade.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente 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.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235067

LIB � COZINHAS POR ELEMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2873;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010410.

Certifico que, por escritura de 5 de Abril de 2001, lavrada a fls. 75 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 97 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída por
José Libertino de Figueiredo e José de Figueiredo, a sociedade acima
referida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIB � Cozinhas por Ele-
mentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo 3 de Maio, 1, 1.º, direito,
freguesia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de móveis de cozi-
nha, componentes, acessórios e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será eleita
em assembleia geral, ficando já nomeados gerentes ambos os sócios.

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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235083

JARDIM ESCOLA OS FIDALGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2880;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010412.

Certifico que, por escritura de 20 de Fevereiro de 2001, lavrada a
fls. 47 do livro de notas para escrituras diversas n.º 181-F do 2.º
Cartório Notarial do Barreiro, foi constituída entre: Elsa Maria Pi-
nheiro Jerónimo Trindade e Anabela Pinheiro Jerónimo Talhadas, a
sociedade em epígrafe, cujo contrato é o constante dos seguintes
artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim Escola os Fidalgos, L.da e
tem a sua sede na Quinta da Lapinha, lote A 2, freguesia do Lavradio,
concelho do Barreiro.

2 � Por deliberação da gerência  a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação no país e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: jardim escola, creche, jardim infância.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ (5000 euros), e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 501 205$ (2500 euros) cada, pertencentes uma
a cada uma das sócias.

4.º

A gerência da sociedade pertence a ambas as sócias, que desde já
ficam designadas gerentes, ficando a sociedade validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, parcial ou total, é livre entre os sócios, cônju-
ges, descendentes ou ascendentes, e carece, nos restantes casos, do
consentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de pre-
ferência na cessão.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235407

E. C. B. � EMPRESA DE CONTABILIDADE BARREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2074;
identificação de pessoa colectiva n.º 503630500; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/010411.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2001, lavrada a
fls. 78v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 486-A do 1.º
Cartório Notarial do Barreiro, foi alterado o artigo 4.º do contrato
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 1 000 000$ pertencente à sócia Elsa Alexandra Marques
Rodrigues Afonso; uma do valor nominal de 1 000 000$ pertencente
à sócia Célia Regina de Amorim Correia Marques.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235342

UNIREDE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2772;
identificação de pessoa colectiva n.º 504813510; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/010411.

Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2001, lavrada a
fls. 147 do livro de notas para escrituras diversas n.º 187-B do 19.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram alterados os artigos: 1.º n.º 2 e 3.º
n.º 1, do contrato que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida du Bocage, 27, 4.º,
direito, freguesia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Manuel Domingos Gaspar e Joaquim Marques Ferreira.

Pelos segundo e terceiro outorgantes, na qualidade de gerentes e
sob sua inteira responsabilidade, foi ainda declarado: que, já se encon-
tram inteiramente realizadas as referidas entradas, não sendo exigidas
por lei, nem pela deliberação, nem pelo contrato, a realização de
quaisquer outras.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235369

POLICLÍNICA HELIODORO SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula
n.º 1418; identificação de pessoa colectiva n.º 502689625;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/010405.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Certifico que João Manuel dos Santos Balugas, renunciou à gerên-
cia em 20 de Fevereiro de 2001.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235326

FORTESTUQUE � NICE & PIPI, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2878;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010405.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2001, lavrada a
fls. 84 do livro de notas para escrituras diversas n.º 397-A do Cartó-
rio Notarial de Sesimbra, foi constituída entre Manuel Gregório Go-
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mes; Pedro Malaquias da Fonseca e João Batista da Silva a sociedade
acima referida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

1 � A sociedade adopta a firma Fortestuque � Nice e Pipi,
Construções, L.da

2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua de Cabinda, 13, rés-do-chão,
direito, Quinta da Lomba, freguesia de Santo André, concelho do
Barreiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria de construção civil.

4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5001 euros e encontra-se representado por três quotas, iguais, do
valor nominal de 1667 euros pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel Gregório Gomes, João Batista Silva e Pedro Malaquias da
Fonseca.

5.º

Transmissão de quotas

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, porém a favor de não sócios carece do consentimento da
sociedade, gozando os outros sócios do direito de preferência.

6.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
1 � A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente.
2 � A quota seja cedida sem o consentimento da sociedade, com

infracção do disposto no artigo 5.º do contrato de sociedade.

7.º

Gerência

1 � A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa ou
passivamente, será feita por dois ou mais gerentes eleitos em
assembleia geral.

2 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes, dispensados de
caução e com ou sem remuneração conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.

3 � É necessária a intervenção de dois gerentes para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou outros actos e contratos estranhos ao objecto social.

8.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

9.º

Assembleia geral

As reuniões de assembleia geral, quando a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Proceder ao levantamento do capital social, para fazer face às

despesas inerentes à sua constituição, registo e funcionamento.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12234591

URBALVES � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2766;
identificação de pessoa colectiva n.º 504979418; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/010405.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de José Alves Rodrigues e de Joaquim Alves
Rodrigues, por renúncia em 12 de Fevereiro de 2001.

2.º Nomeação dos membros do conselho de administração em 27 de
Março de 2001, até final do presente mandato.

Presidente: Maria de Lurdes Alves Rodrigues da Cruz Filipe; 1.º
vogal: António José de Jesus Madeira; secretário: Deolinda da Cruz
Ramos Fino; suplente: Alice Cruz.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235296

C. DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 426;
data da apresentação: 010404.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

27 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235270

PAPIROL � TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503912468; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/010403.

Certifico que, por escritura de 11 de Dezembro de 2000, lavrada a
fls. 77 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 200-J do 1.º
Cartório Notarial de Setúbal, foram alterados os artigos 2.º n.º 1 e 4.º
n.º 1, do contrato que passaram a ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede nos Parques Empresariais, Largo
da União, 4, freguesia e concelho do Barreiro.

2 � (Mantém-se).
4.º

1 � O capital social é de 5 012 050$, correspondente a 25 000 eu-
ros, integralmente realizado em dinheiro e representado pela soma de
três quotas, sendo uma de 2 004 820$, correspondente a 10 000 euros,
pertencente ao sócio José Luís Guedelha Sardinha; outra de 2 004 820$,
correspondente a 10 000 euros, pertencente à sócia G-SEIS � Investi-
mentos Gráficos S. A. e outra de 1 002 410$, correspondente a
5000 euros, pertencente ao sócio Albino de Matos Veríssimo Santos.

2 � (Mantém-se).

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

A Ajudante Principal, Marianela da Conceição Sameiro Barão
Meira Miranda. 12234745

CONSTRUILM � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2826;
identificação de pessoa colectiva n.º 505158620; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/010315.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: artigo 1.º
Sede: Rua 42-A, 2, 2A, Edifício Mondego, Parque Industrial da

Quimiparque, concelho do Barreiro.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12972495
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QUIMIPARQUE � PARQUES EMPRESARIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 1152;
identificação de pessoa colectiva n.º 502288698; data da apresen-
tação: 010419.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235440

IDEIA INVULGAR � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2869;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010328.

Certifico que, por escritura de 23 de Março de 2001, lavrada a
fls. 132 do livro de notas para escrituras diversas n.º 218 do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída entre: Vanda
Eduarda Gonçalves Araújo e Lúcia da Conceição Ferreira de Sousa, a
sociedade acima referida cujo contrato é o constante dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ideia Invulgar � Artigos para o
Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nagar Aveli, 39-B, Quinta
da Lomba, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
artigos para o lar e mobiliário e prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

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.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Concei-
ção Sameiro Barão Meira Miranda. 12235059

ASFALPOR � ARMAZENAGEM DE ASFALTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 1578;
identificação de pessoa colectiva n.º 502907061; data da apresen-
tação: 010411.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1996.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235377

ASFALPOR � ARMAZENAGEM DE ASFALTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 1578; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502907061; data da apresentação: 010418.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1997.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235385

FRANCISCO CRISTO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 1135;
identificação de pessoa colectiva n.º 502246855; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: (Of.) 6 e 6/010328.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Fernando Manuel Fragoso Rodrigues Marques e Francisco António
Cristo, renunciaram à gerência em 26 de Março de 1993.

Autorização e manutenção de nome.
Nome a manter: Francisco Cristo & Marques.
Autorizantes: Fernando Manuel Fragoso Rodrigues Marques e Fran-

cisco António Cristo.
Data: 26 de Março de 1993.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235245
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PATRÍCIO & COSTA � PEÇAS AUTO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2714;
identificação de pessoa colectiva n.º 504837443; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 3 e 4/010328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a renúncia à gerência de Joaquim Pereira Redondo, em 16 de Janeiro
de 2001.

Mais certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2001, lavrada
a fls. 4 do livro de notas para escrituras diversas n.º 114-B do 25.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º
do contrato, ficando com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Patrício & Costa � Peças Auto
e Acessórios, L.da, com sede na Avenida de Santa Maria, 12-A, na
freguesia e concelho do Barreiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios.

5.º

1 � A administração da sociedade compete aos gerentes, sócios
ou não, que forem designados em assembleia geral, que também
deliberará sobre os seu estatuto remuneratório.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Joaquim
Valverde Patrício.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

    A Ajudante Principal, Marianela da Conceição Sameiro Barão
Meira Miranda. 12234869

QUIMITÉCNICA.COM � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010301.

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2001, lavrada
fls. 38 do livro de notas para escrituras diversas n.º 471-C do 5.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade acima referi-
da cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação QUIMITÉCNICA.COM � Co-
mércio e Indústria Química, S. A. e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua 35, 27, Parque Empresa-
rial do Barreiro, freguesia do Barreiro, concelho do Barreiro.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar e
encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, distribuição e fabricação
de produtos químicos, bem como a prestação de serviços relaciona-
dos com os mesmos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e está dividido em 10 000 acções do
valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � Todas as acções são ao portador e podem ser representadas
em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções, po-
dendo ainda assumir forma meramente escritural.

2 � A sociedade poderá emitir quaisquer tipo de obrigações,
nominativas ou ao portador, nos termos da lei.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
fazer sobre elas as operações que entender convenientes, nos termos
permitidos por lei.

2 � A sociedade poder adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 8.º

1 � A cada dez acções corresponde um voto.
2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-

ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os presentes estatutos
exigirem maioria qualificada.

3 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, com a antecedência de dez dias em relação à data
da reunião, sejam titulares de, pelo menos, dez acções, averbadas ou
depositadas na sociedade, ou em qualquer intermediário financeiro.

4 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral, porém, os accionis-
tas titulares de menos de dez acções poderão agrupar-se, por forma a
completar este número, ou um número superior, fazendo-se então
representar por um dos agrupados.

5 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, os quais poderão não ser accionistas e que exercerão
as suas funções, sem prejuízo de reeleição, por um período de três
anos.

6 � A assembleia geral só poderá funcionar e deliberar validamente,
em primeira convocatória, se estiverem presentes e, ou representa-
dos accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes à
maioria do capital social, excluídas as que forem pertença da própria
sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete administradores,
eleitos em assembleia geral para exercerem as suas funções por um
período de três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral pode dispensar os administradores de pres-
tarem caução.

3 � O conselho de administração é o órgão superior de gestão da
sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e praticar
todos os actos legalmente considerados como de exercício de poderes
de gestão, nomeadamente representação da empresa em juízo e fora
dele, a venda e oneração de bens móveis e imóveis, a desistência, a
confissão e a transacção em quaisquer acções e a celebração de con-
venções de arbitragem.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, uma vez
por mês, e extraordinariamente, sempre que para tal seja regularmente
convocado.

2 � O conselho de administração poderá delegar num administra-
dor delegado, ou numa comissão executiva, a gestão corrente da so-
ciedade, devendo os limites da delegação e a composição e modo de
funcionamento da comissão executiva, quando esta tiver sido criada,
constar da respectiva acta.

3 � O conselho de administração poderá a todo o tempo destituir
ou substituir o administrador delegado e a comissão executiva.

4 � Um administrador poderá votar por escrito, bem como fazer-se
representar por outro administrador nas reuniões do conselho de ad-
ministração, nos termos da lei.
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ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador, quando a assem-

bleia geral ou o conselho de administração, para tal, lhe confi-
ra poderes;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos termos
do respectivo mandato.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fis-
cal único, que terá um suplente, ou a um conselho fiscal com-
posto por três membros efectivos, um dos quais será presi-
dente, havendo ainda um suplente, todos eleitos em assembleia
geral por um período de três anos, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes.

2 �O fiscal único, um dos membros efectivos do conselho fiscal e
os suplentes serão revisores oficiais de contas ou sociedades de revi-
sores oficiais de contas.

ARTIGO 13.º

1 � As remunerações dos elementos que constituem o con-
selho de administração, do fiscal único e do conselho fiscal,
havendo-o, serão estabelecidas anualmente pela assembleia
geral.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar, numa co-
missão de vencimentos, por ela designada por um período de
três anos, a fixação das remunerações dos membros dos ór-
gãos sociais.

CAPÍTULO IV
Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

1 � Após a constituição ou reintegração da reserva legal, os
lucros apurados no fim de cada exercício serão afectados nos ter-
mos que forem deliberados em assembleia geral, não sendo obriga-
tória a distribuição da totalidade dos lucros susceptíveis de serem
distribuídos.

2 � Nos termos da lei, poderão ser feitos no decurso do exercício
adiantamentos aos accionistas por conta dos lucros.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposições
da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liqui-
dação social, quando o contrário não for deliberado em assembleia
geral.

24 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12234540

F. M. & TAVARES � FABRICO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 2374;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Fernando Manuel da Conceição Bispo, renunciou à gerência em
10 de Setembro de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12234575

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

I. P. M. � ILÍDIO PEREIRA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 643/
000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504718304; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/010417.

Certifico que por escritura lavrada em 17 de Janeiro de 2001, a
folhas 21, do livro de notas para escrituras diversas n.º 43 D e escri-
tura de rectificação de 11 de Abril de 2001, a folhas 74, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 49 D, Cartório Notarial de Cami-
nha, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe, em
40 000 euros, em dinheiro, passando a ser de 50 000 euros, tendo o
contrato de sociedade sido alterado, nos artigos 3.º e 4.º, passando a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, correspondente à soma de qua-
tro quotas de 12 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Ilídio da Assunção Martins Pereira, Luís de Jesus Costa Mendes, Pau-
lo Alexandre Nogueira Areal Pires dos Santos e Adelino Miguel Rio
Ribeiro da Silva.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, pertence a todos os sócios. Para obrigar a
sociedade é necessária a assinatura conjunta de dois dos gerentes.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758136

ADOLFO MARROCOS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 191/
811027; identificação de pessoa colectiva n.º 501201530; data da
apresentação: 010403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758071

ADRIANO FRANCISCO PARENTE PÓVOA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 66/
670421; identificação de pessoa colectiva n.º 500488312; data da
apresentação: 010403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758063

VIANAJOGOS � JOGOS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 580/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504247255; data da
apresentação: 010406.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758110
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FILIPE MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 209/
821013; identificação de pessoa colectiva n.º 501271830; data da
apresentação: 010406.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758101

CHÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 165/
800623; identificação de pessoa colectiva n.º 500996288; data da
apresentação: 010406.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758098

CARLOS JOSÉ FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 113/
751117; identificação de pessoa colectiva n.º 500327548; data da
apresentação: 010406.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758080

PANZANI � RESTAURANTE PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 584/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504253352; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 5/010411.

Certifico que por escritura lavrada em 9 de Abril de 2001, a folha
7, do livro de notas para escrituras diversas n.º 99 G, do 2.º Cartório
Notarial de Viana do Castelo, foi aumentado o capital social da socieda-
de em epígrafe, em 10 000 000$, em dinheiro, passando a ser de
14 000 000$, tendo o contrato de sociedade sido alterado, no arti-
go 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
14 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor de
2 000 000$, pertencente ao sócio António José Monteiro Caridade e
outra do valor de 12 000 000$, pertencente ao sócio Eliseu Rangel
Lopes de Castro.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758128

RÉDITOR, CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 262/
870622; identificação de pessoa colectiva n.º 501842411; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 9 e 10/010417.

Certifico que Desidério Ferreira Afonso e Ana Paula Fão Gomes
Bezerra Afonso, cessaram funções de gerentes, em 19 de Janeiro de
2001, por renúncia, na sociedade em epígrafe e que por escritura la-
vrada na mesma data, a fls 39 do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 43 D, do Cartório Notarial de Caminha, foi alterado o contra-
to de sociedade, no seu artigo 5.º, aditando-lhe um § único, passando
o pacto a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração, con-
forme o deliberado em assembleia geral, pertence a Maria do Carmo
Fão Gomes Bezerra, casada, natural da freguesia de São Gonçalo, da
cidade e concelho de Amarante, residente no Lugar de Água de Infrói,
309, na freguesia de Moledo, do concelho de Caminha, que desde já
fica nomeado gerente.

§ único. Para vincular a sociedade é necessária exclusivamente a
assinatura da gerente Maria do Carmo Fão Gomes Bezerra.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 01758144

VALENÇA

MINHO EXPRESSO � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Tito Fontes, Edifício Viasol,
rés-do-chão, loja 1 esquerda, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 781;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/010419.

Certifico que foi registada a designação de gerente: Joaquim Antó-
nio Pedro da Veiga, casado.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386735
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