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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral das Instalações
e Equipamentos da Saúde

Direcção Regional das Instalações e Equipamentos
da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso

Concurso público n.º 5/01-L � Hospital de São Fran-
cisco Xavier � ampliação, instalações especiais, edi-
fício técnico e arranjos exteriores.

Torna-se público que nesta data foram juntos ao processo paten-
te para consulta esclarecimentos aos pedidos formulados por firmas
interessadas.

Enviado para publicação no Diário da República e no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, em 24 de Julho de 2001.

Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. e no Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Eu-
ropeias, em 24 de Julho de 2001.

24 de Julho de 2001. � O Director, Pereira Coutinho.
02-2-003 194

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio

Concurso público

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo II ao referido de-
creto-lei, torna-se público o seguinte:

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Rua da Conceição Fernandes, 4430-502 Vila Nova de Gaia
(telefone: 227865100; fax: 227832755).

2 � Categoria dos bens a fornecer e sua descrição:

Número do concurso � 1-81/01;
Designação do concurso � 30 000 cápsulas de Efavirenz 200

mg para o ano 2001 � categoria 24.42.1 (Regulamento CEE
n.º 3696/93 alterado pelo n.º 1232/98 Jornal Oficial das
Comunidades Europeias);

Data da entrega das propostas � Até às 17 horas do dia 7 de
Agosto de 2001;

Data de abertura das propostas � Às 10 horas do dia 8 de
Agosto de 2001.

3 � Local de entrega � nos serviços do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia mencionados no processo de concurso.

4 � O contrato de fornecimento decorrerá até 31 de Dezembro
do ano a que respeita o concurso.

5 � Possibilidade de fornecimento � aceitam-se propostas globais
ou parciais de fornecimento.

6 � Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas
concorrentes, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio externo.

7 � Pedido de documentos:
7.1 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem

ser consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento deste
Centro Hospitalar em qualquer dia útil das 9 às 12 horas e das 14 às
17 horas até ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas.

7.2 � O custo de cada caderno de encargos e respectivo progra-
ma será de 6000$ (€ 29,93) (IVA incluído) a liquidar no acto de
requisição através de cheque. Se for solicitado o envio pelo correio
os portes serão a pagar pelo destinatário.

8 � As propostas deverão ser redigidas em português e dirigidas
à entidade designada no n.º 1.

9 � Data limite de recepção das propostas � conforme n.º 2.
10 � O acto público dos concursos será realizado na sala de reu-

niões do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia, na data e horas conforme n.º 2, podendo nele inter-
vir todas as pessoas que para o efeito estejam devidamente creden-
ciadas.

11 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes critérios por ordem
decrescente de importância:

Concordância com os parâmetros (AIM; produtos inscritos na
Farmacopeia Portuguesa, ou outra; importação de países
membros da União Europeia; importação de países não mem-
bros da União Europeia) � 28%;

Embalagem adaptada à distribuição em dose unitária � 26%;
Apresentação mais adequada � 21%;
Preço � 20%;
Prazo de entrega � 5%.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante o prazo mínimo de 60 dias, contados da data limite para
a sua entrega, considerando-se automaticamente prorrogados por
iguais períodos, para os concorrentes que nada requeiram em con-
trário.

13 � Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento po-
derá ser exigida a caução correspondente a 5% do valor total da
adjudicação.

14 � O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a
recepção da factura.

15 � O anúncio referente aos concursos públicos conforme o
n.º 2, foi enviado para publicação no Diário da República, em 23
de Julho de 2001.

16 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação do anúncio no Diário da República,
em 23 de Julho de 2001.

23 de Julho de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António J. Sousa e Silva. 06-2-053 872
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  Hospital Psiquiátrico do Lorvão

Anúncio

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

1 � Concurso promovido pelo Hospital Psiquiátrico do Lorvão,
sito no Lorvão, 3360-106 Lorvão.

Fornecimento de géneros alimentares para o 4.º trimestre de 2001.
2 � Concursos públicos números:

310001/2001 � produtos hortícolas e frutas;
310002/2001 � ovos;
310003/2001 � batata, feijão e grão;
310004/2001 � peixe fresco, congelado e outros congelados;
310005/2001 � carnes frescas, congeladas, criação e produtos

de charcutaria;
310006/2001 � produtos de panificação;
310007/2001 � lacticínios;
310008/2001 � mercearias.

3 � Local de entrega dos produtos � armazém do Hospital Psi-
quiátrico do Lorvão.

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

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

5 � a) Data limite de apresentação das propostas � 27 de Agosto
de 2001, até às 16 horas.

6 � Data, hora e local de abertura das propostas � 28 de Agosto
de 2001, às 10 horas, na sala de reuniões do Hospital Psiquiátrico
do Lorvão.

6 � a) Podem intervir no acto público dos concursos todas as
pessoas que para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pe-
los concorrentes.

7 � Critérios de adjudicação:
7 � a) O da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em

conta, entre outros factores, a qualidade do produto, qualidade e
natureza do fornecedor, prazo de entrega, preços e a manutenção dos
preços durante a vigência do contrato.

8 � Modalidade de pagamento � 90 dias após o fornecimento.
8 � a) Enviado para publicação no Diário da República, em 23

de Julho de 2001.
8 � b) Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.

para publicação no Diário da República em 23 de Julho de 2001.

23 de Julho de 2001. � Pelo Conselho de Administração, a
Administradora-Delegada, Maria Manuela Mota Duarte.

5-2-023 408

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Água

Direcção de Serviços de Projectos e Obras

Anúncio

Concurso público � aproveitamento hidráulico do
Enxoé � empreitada de construção da extensão do
sistema adutor às povoações de Bens, Salgueiros,
Picoitos e Alves.

 1 � Entidade contratante � Instituto da Água, sito na Avenida
de Almirante Gago Coutinho, 30, piso 9, 1049-066 Lisboa (telefo-
ne: 218430000; faxes: 218430151 ou 218480825).

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

3 � a) Local de execução � a empreitada será executada no con-
celho de Mértola, distrito de Beja.

b) Designação da empreitada � construção da extensão do siste-
ma adutor às povoações de Bens, Salgueiros, Picoitos e Alves.

Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada tem por objec-
tivo o fornecimento dos materiais e equipamentos e a execução de

todos os trabalhos necessários à construção de uma conduta princi-
pal com origem no reservatório de Santana de Cambas a construir,
e que alimentará, ao longo da sua extensão, quatro ramais de liga-
ção às povoações de Bens, Salgueiros, Picoitos e Alves.

A conduta principal e os ramais serão executados em tubagem de
PVC rígido, com diâmetros que variam de DN 63 (nos ramais) a DN
140 (na conduta principal), abrangendo uma extensão total de cer-
ca de 9050 metros.

Por razões de ordem altimétria, serão executadas, também, duas
estações hidropressoras, EH1 e EH2, a primeira dimensionada para
o caudal máximo de 2,0 l/seg e altura manométrica de 10 mCA e a
segunda, para o caudal máximo de 4,6 l/seg e altura manométrica
de 47 mCA.

Serão ainda instaladas câmaras de válvulas, de ventosas e de des-
cargas de fundo.

Preço base do concurso � 80 000 000$, 399,038 euros, com ex-
clusão do IVA.

c) Divisão da obra em lotes � (não aplicável.)
 4 � O prazo de execução da empreitada é de seis meses, conta-

do a partir da data da consignação da empreitada. O prazo é contí-
nuo, incluindo sábados, domingos e feriados, nos termos do n.º 2 do
artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Divisão de
Estudos e Projectos da Direcção de Serviços de Projectos e Obras
do Instituto da Água, Avenida de Almirante Gago Coutinho, 30, piso
9, sala 15, onde pode ser examinado ou pedido, todos os dias úteis,
das 10 às 12 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, desde
a data da publicação deste anúncio no Diário da República.

Podem ser pedidas cópias devidamente autenticadas, à entidade
indicada no n.º 1.

b) O processo de concurso poderá ser obtido na sede do INAG a
partir da data da publicação do presente anúncio no Diário da Re-
pública, sendo o seu custo por exemplar de 30 000$, valor que já
inclui o IVA à taxa em vigor.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anún-
cio no Diário da República. O prazo é contínuo, incluindo sábados,
domingos e feriados, nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas deverão ser entregues na Direcção de Serviços de
Projectos e Obras do Instituto da Água, Avenida de Almirante Gago
Coutinho, 30, piso 9, sala 15, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidos na língua portuguesa. No que se refere aos
documentos de habilitação dos concorrentes, ter-se-á em considera-
ção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular de
empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

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

8 � Não é exigida caução provisória para efeitos de concurso.
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.
Os trabalhos serão pagos por autos de medição, nos termos do

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os encargos serão satisfeitos pela dotação do plano de investimen-

to (PIDDAC) consignada ao Instituto da Água.
10 � No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agru-

pamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, tendo
em vista a celebração do contrato, na modalidade de consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade e informações e forma-
lidades necessárias à avaliação das condições mínimas de carácter
económico e técnico dos concorrentes:

a) Os concorrentes detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares e de Imobiliá-
rio (IMOPPI), deverão ser titulares do certificado de auto-
rização contendo as seguintes autorizações:

I � Da 10.ª subcategoria (adução e abastecimento de
água) da 3.ª categoria (vias de comunicação, obras de
urbanização e outras infra-estruturas) e da classe cor-
respondente ao valor total das propostas;

II � Da 1.ª subcategoria (instalações eléctricas de baixa
tensão) e da 13.ª subcategoria (instalações de equipa-
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mento a incorporar em obras hidráulicas) da 5.ª cate-
goria (instalações eléctricas e mecânicas) e das classes
correspondentes aos valores totais dos respectivos tra-
balhos.

b) Os concorrentes deverão apresentar os documentos referi-
dos nos artigos 67.º, 68.º e 69.º, consoante os casos, do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nos termos do pro-
grama de concurso.

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

O prazo considerar-se-á prorrogado por mais 44 dias, por consen-
timento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, nos
termos do n.º 3 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

13 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta
mais vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes factores:

a) Valia técnica da proposta � 50% (avaliada por):

Memória descritiva � 50%;
Processos construtivos � 30%;
Adequabilidade do programa de trabalhos às condições

locais � 20%.

b) Preço � 40% (avaliado por):

Coerência dos preços unitários � 30%;
Valor da proposta � 70%.

c) Prazo de execução � 10%.

14 � Não é admitida, aos concorrentes, a apresentação de va-
riantes ao projecto ou a parte dele.

29 de Junho de 2001. � O Presidente, Carlos Alberto Mineiro
Aires. 4-2-16 278

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Transportes

Anúncio

Concurso público n.º 24/2001 � construção da Escola
Básica do 1.º ciclo e pré-escolar do Lombo do Salão,
Calheta.

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secreta-
ria Regional do Equipamento Social e Transportes, Direcção Regio-
nal das Obras Públicas, Direcção de Serviços de Concursos e Con-
tratos, Rua do Dr. Pestana Júnior, 6, 9054-558 Funchal (telefone:
291207200; fax: 291225112).

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

3 � a) Local de execução � sítio do Lombo do Salão, freguesia
da Calheta, concelho da Calheta.

b.1) Designação da empreitada � construção da Escola Básica do
1.º ciclo e pré-escolar do Lombo do Salão, Calheta.

b.2) Natureza dos trabalhos, sua descrição e preço base do con-
curso:

Natureza dos trabalhos:

Execução do edifício escolar;
Execução dos balneários;
Execução do polidesportivo exterior;
Execução dos arranjos exteriores.

Descrição:

Os trabalhos a que se refere a presente empreitada estão
classificados no vocabulário comum para os contratos
públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias n.º S169, de 3 de
Setembro de 1996, com a seguinte referência �
 45211530-3 edifícios destinados à educação ou inves-
tigação.

Preço base � o preço base do concurso é de 300 000 000$ com
exclusão do IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 450 dias a contar da data
de consignação, incluindo os sábados, domingos e feriados.

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

Os pedidos de inscrição são dirigidos à entidade no n.º 1 supra, a
partir da data de publicação deste anúncio.

b) O fornecimento do processo de concurso será efectuado me-
diante o pagamento de 40 000$, em numerário ou cheque visado,
passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira, no
prazo de seis dias a contar da data de recepção do respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 24
de Setembro de 2001.

b) As propostas deverão ser remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção ou entregues mediante recibo, no serviço
indicado no n.º 1.

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

7 � a) Podem intervir no acto público de concurso todas as pes-
soas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 25 de Setembro
de 2001, pelas 10 horas, no edifício da Secretaria Regional do Equi-
pamento Social e Transporte, cujo endereço está indicado no n.º 1
supra.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada terá que
prestar uma caução de valor correspondente a 5% do valor total da
adjudicação.

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

A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do Equipa-
mento Social e Transportes.

10 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio ex-
terno em regime de responsabilidade solidária, ou em A. C. E.

11 � Os concorrentes deverão ser titulares do certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, que
contenha a seguinte autorização:

1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) na classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro 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 do dis-
posto nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma legal.

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

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

a) Valia técnica da proposta � 0.60;
Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação
nos seguintes subfactores:

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

da obra � 0.35;
Adequação dos cronogramas e distribuição numérica e

profissional dos trabalhadores e do equipamento a uti-
lizar nas diferentes fases da obra � 0.30.

b) Preço � 0.40.

14 � Propostas variantes � não aceites.
15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madei-
ra, em 23 de Julho de 2001.

23 de Julho de 2001. � O Chefe do Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 10-2-124 722
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Barcelos, Divisão de Obras do Depar-
tamento de Obras Municipais e Conservação, Rua do Infante D.
Henrique, 42, 4750 Barcelos (telefone: 253809600; fax: 253809621).

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 � freguesia de Panque do concelho de
Barcelos.

b) Designação da empreitada � conservação e reparação em vias
municipais; troço do C. M. 1052-1, C. V. da E. M. 547-2 ao C. M.
1052-1, em Panque.

Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição � a empreitada
destina-se ao alargamento e pavimentação de um troço de um cami-
nho municipal e de um caminho vicinal, que se encontram em terra
batida. Os trabalhos a executar incluem estaleiro, movimentos de
terras, drenagem de águas pluviais, pavimentação em betão betumi-
noso, obras acessórias (demolições e reconstrução de muros), sina-
lização horizontal e vertical e diversos.

Classificação Estatística de Produtos por Actividades, CPA �
45.23.12.

Preço base do concurso, com exclusão do IVA � 89 837 500$.
c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a

concurso, não se dividindo em lotes.
d) O objecto da empreitada é a execução integral da obra defini-

da no projecto, nas condições do caderno de encargos.
4 � O prazo de execução da obra é de 12 meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Divisão de Obras do Departamento de
Obras Municipais e Conservação da Câmara Municipal de Barce-
los, nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, durante o
prazo de apresentação das propostas.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da docu-
mentação complementar até ao sétimo dia útil anterior à data limite
para a apresentação das propostas e serão fornecidas nos seus dias
seguintes ao do pedido escrito.

b) O fornecimento das cópias do processo de concurso será efec-
tuado após o pagamento de:

Processo completo � 19 360$, IVA incluído;
Partes do processo � de acordo com o regulamento de taxas e

licenças em vigor no município.

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

b) As propostas deverão ser entregues na secretaria da Divisão de
Obras do Departamento de Obras Municipais e Conservação da
Câmara Municipal de Barcelos, sita na Rua do Infante D. Henrique,
42, 4750 Barcelos.

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

7 � a) Poderão assistir ao acto do concurso os eventuais interes-
sados, mas apenas são autorizados a intervir os concorrentes e seus
legais representantes, tendo de fazer prova documental dessa quali-
dade.

b) O acto público do concurso terá lugar no auditório dos Paços
do Município, sito no Largo do Município, em Barcelos, e realizar-
-se-á pelas 14 horas e 30 minutos do primeiro dia útil que se seguir
ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � Para admissão a concurso não é exigida qualquer caução.
9 � A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão

mensais. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara
Municipal de Barcelos.

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

11 � a) Os concorrentes deverão ser possuidores de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas, contendo as se-
guintes autorizações:

Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria (pavimentos flexíveis), da
classe correspondente ao valor da proposta.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes detentores de certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros, aprovados nos ter-
mos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) A qualificação dos concorrentes terá como base a respectiva
capacidade financeira, económica e técnica, devendo os concorren-
tes, sob pena de exclusão, satisfazer cumulativamente:

Indicadores financeiros relativos ao último ano de exercício,
calculados de acordo com a Portaria n.º 608/2001, de 20 de
Junho, superiores aos valores: liquidez geral � 81,46; auto-
nomia financeira � 9,61; grau de cobertura do imobiliza-
do � 89,77;

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior
a 50 000 000$.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores e subfactores:

Preço � 80%;
Qualidade técnica � 20%, em que:

Memória justificativa e descritiva do modo de execução da
obra � 5%;

Plano de trabalhos � 5%;
Plano de mão-de-obra � 5%;
Plano de equipamento � 5%.

14 � Não é permitida a apresentação de variantes nem de pro-
postas condicionadas.

15 � A caução a exigir para garantia do contrato será de 5% do
valor da adjudicação. O prazo de garantia é de cinco anos.

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

17 � Não foi enviado anúncio para publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

18 � O contrato não se encontra abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos da Organização Mundial do Comércio.

20 de Junho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando Ri-
beiro dos Reis. 06-1-031 872

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Anúncio

Concurso público internacional para a empreitada de con-
cepção/construção do pavilhão multiusos de Gondo-
mar.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Gondomar,
sita na Praça do Manuel Guedes, 4420-193 Gondomar (telefone:
224660500; fax: 224660566). O horário de funcionamento dos Ser-
viços Administrativos da Câmara é o seguinte: das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, todos
os dias úteis.

2 � Modalidade do concurso � concurso público internacional
(artigos 48.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

3 � Local de execução:

a) Município de Gondomar cuja localização se encontra
demarcada em planta de zoneamento do plano de urbani-
zação;

b) A empreitada designada por concepção/construção do pavi-
lhão multiusos de Gondomar, cuja natureza de trabalho in-
cidirá sobre a concepção/construção do pavilhão multiusos
de Gondomar, com características de edifício multifuncional,
com valências para actividades desportivas, concertos, expo-
sições e afins, instalações para o público, serviços de apoio
e gerais, bem como todo o espaço envolvente, tendo como
preço base de concurso o valor de 2 450 000 000$, com
exclusão do IVA e euros 12 220 548,478;

c) Objecto da empreitada � a empreitada tem por objecto a
realização dos trabalhos definidos, quanto à sua espécie,
quantidade e condições técnicas de execução, no projecto
e no caderno de encargos. O projecto a considerar para os
efeitos do estabelecido na cláusula 2.1.1 do caderno de
encargos, cláusulas gerais, será o apresentado pelo emprei-
teiro e aceite pelo dono da obra, definido na cláusula 1.5
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do mesmo caderno de encargos, considerando vinculativos
os objectivos a atingir definido no programa base;

d) Descrição estatística dos trabalhos � correspondem aos
códigos 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23, 45.21.41, 45.21.63,
45.22.11, 45.23.12, 45.23.15, 45.25.10, 45.25.21, 45.25.31,
45.25.50, 45.31.12, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.30, 45.31.42,
45.32.11, 45.33.11, 45.33.12, 45.33.20, 45.33.30, 45.34.10,
45.33.31, 45.41.10, 45.42.11, 45.42.13, 45.43.11, 45.43.12,
45.43.21, 45.43.22, 45.43.23, 45.43.30, 45.44.10, 45.44.21,
45.44.22, 45.45.12, 45.45.13, 74.20.21, 74.20.31, 74.20.32,
74.20.33, 74.20.34, da Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA), a que se o Regulamento (CE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução do projecto é de
90 dias após a comunicação da adjudicação. O prazo de execução
da obra é o indicado na proposta do concorrente depois do projecto
aprovado, não podendo exceder os 18 meses para a conclusão da
empreitada.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser examinados no Departamento de Obras Municipais e
Habitação (DOMH), no edifício dos Bombeiros Voluntários de
Gondomar, sito na Rua de 5 de Outubro, S. Cosme, 4420-193 Gon-
domar, onde pode ser consultado pelos interessados, durante as ho-
ras de expediente, desde a data da publicação do respectivo anún-
cio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Data de apresentação dos pedidos dos documentos que constituem
o processo � desde que solicitados em tempo útil e após pagamento
dos respectivos custos, o programa de concurso, o caderno de en-
cargos e os documentos complementares ao processo podem ser
enviados ou entregues aos interessados pela Câmara Municipal de
Gondomar até seis dias úteis após a recepção do pedido escrito, na
entidade que preside ao concurso.

b) O custo de cada exemplar do processo é de 25 000$ (IVA não
incluído).

6 � Entrega de propostas:

a) As propostas serão entregues, até às 17 horas do 52.º dia,
a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República, contra recibo ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção;

b) As propostas devem ser enviadas para o endereço indica-
do no n.º 1 deste anúncio. Se o envio das propostas for feito
pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresen-
tar qualquer reclamação na hipótese da entrada dos do-
cumentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas;

c) A proposta e os documentos devem ser redigidos em lín-
gua portuguesa ou, no caso de não o serem, serão acompa-
nhados da tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos
os efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

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

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

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

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a emprei-
tada é por preço global, tipo chave na mão, nos termos do artigo 48.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação � ao concurso poderão
apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista

qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas
ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas, de
acordo com o artigo 9.º do programa de concurso.

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

No caso adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio em regime de respon-
sabilidade solidária.

11 � Condições técnicas � os concorrentes com sede em Portu-
gal deverão ser possuidores dos alvarás de empreiteiro de obras
públicas da 1.ª categoria � edifícios, todas as subcategorias, sendo
que para a 1.ª e 5.ª subcategorias são obrigatórias as classes corres-
pondentes ao valor da proposta e quanto às restantes subcategorias
as classes correspondentes a cada uma, ao valor dos trabalhos que
lhe respeitam na proposta; da 5.ª categoria � instalações eléctricas
e mecânicas, todas as subcategorias à excepção das 2.ª e 3.ª subca-
tegorias, das classes correspondentes a cada uma ao valor dos tra-
balhos que lhe respeitam na proposta; e da 6.ª categoria, 2.ª, 3.ª, 5.ª,
7.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias, das classes corres-
pondentes a cada uma, ao valor dos trabalhos que lhe respeitam na
proposta, de acordo com a nova legislação (Portarias n.os 412-G/99,
de 4 de Junho, e 412-I/99, de 4 de Junho, alterada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto).

Os concorrentes estabelecidos noutros estados membros da União
Europeia (EU) inscritos na lista oficial da comissão de alvarás de
empresas de obras públicas e particulares (CAEOPP) deverão exi-
bir o certificado de inscrição emitido pela CAEOPP em que conste
a equivalência adequada à natureza e classificação do alvará exigi-
do para os concorrentes com sede em Portugal.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de 90
dias, contados da data da sessão pública da abertura das propostas.

O prazo de manutenção das propostas considera-se tacitamente
prorrogado, se os concorrentes nada requererem em contrário.

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada � o critério de apreciação das propostas será o seguinte
por ordem decrescente da sua importância:

Qualidade estética e funcional da solução de projecto propos-
ta � 40%;

Capacidade técnica e económica do concorrente para a realiza-
ção da empreitada � 20%;

Valor da proposta � 20%;
Qualificação da equipa projectista � 15%;
Prazo de execução � 5%.

14 � Variantes � são proibidas variantes ao objecto do concurso,
podendo aceitar-se variantes quando à distribuição, forma e locali-
zação dos componentes do equipamento que se tornem numa mais
valia para o mesmo.

15 � Modo de apresentação das propostas � a proposta, junta-
mente com os documentos que a instruem, deverão ser apresentados
de acordo com o artigo 17.º do programa de concurso.

16 � Data do envio para publicação � o presente anúncio foi
enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias e para o Diário da República no dia 23 de Julho de 2001.

17 � Data de recepção do anúncio � Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., 23 de Julho de 2001.

23 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.

06-1-031 868

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 48/CPI/DCCA/DAG/2001

Concurso público internacional para o fornecimento de
serviços de manutenção e conservação dos Jardins
António Nobre, França Borges, Marcelino Mesquita,
Sá da Bandeira, 9 de Abril, Parada dos Prazeres,
Nuno Álvares e Olavo Bilac (processo n.º 48/CPI/01).

1 � Concurso público internacional promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa, Direcção Municipal de Ambiente e Espaços
Verdes, Departamento de Estrutura Verde, Divisão de Jardins, sita
na Avenida 24 de Julho, 171-C, 1350-345 Lisboa (telefone:
213912300; fax: 213952178).
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2 � Concurso público internacional nos termos do artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � a) Local de execução do fornecimento � Lisboa, S. Pedro
de Alcântara, Praça Príncipe Real, Praça das Amoreiras, Praça D.
Luís, Rua das Janelas Verdes, Praça S. João Bosco, Santos-o-Ve-
lho e Largo das Necessidades.

b) Designação do fornecimento � fornecimento de serviços de
manutenção e conservação dos Jardins António Nobre, França Bor-
ges, Marcelino Mesquita, Sá da Bandeira, 9 de Abril, Parada dos
Prazeres, Nuno Álvares e Olavo Bilac.

c) O concurso tem por objecto o fornecimento de serviços de
manutenção e conservação dos Jardins António Nobre, França Bor-
ges, Marcelino Mesquita, Sá da Bandeira, 9 de Abril, Parada dos
Prazeres, Nuno Álvares e Olavo Bilac, com a categoria 01.41.1,
subcategoria 01.41.12, CPC 88110.2, de acordo com a Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regu-
lamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de
22 de Junho.

d) O preço base do fornecimento é de 116 000 000$, a que cor-
responde o contravalor 578 605,56 euros, não incluindo o IVA.

4 � O prazo previsto para o fornecimento de serviços é de 12
meses a contar da data da consignação, prorrogável por mais três
períodos iguais nas mesmas condições, até um limite de quatro anos.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, no
DAG � Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, Centro de
Documentação do Edifício Municipal do Campo Grande, n.º 25, 1.º
piso (entrada pela porta principal), 1749-099 Lisboa.

As peças do referido processo de concurso, podem ser adquiridas
ou consultadas no DMAEV � Divisão de Apoio à Gestão, sita na
Avenida 24 de Julho, 171-C, 1350-345 Lisboa, todos os dias úteis
das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

b) Os pedidos de esclarecimentos técnicos deverão ser dirigidos,
por escrito, à Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita no
Edifício Municipal do Campo Grande, n.º 25, 1.º piso, bloco B,
1749-099 Lisboa.

c) Data limite para fazer o pedido do processo � oito dias antes
da data do acto público do concurso.

d) O custo de cada cópia do processo é de 3550$ (17,71 euros),
incluído o IVA.

6 � a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo cor-
reio sob registo e com aviso de recepção no DAG � Divisão de
Concursos, Compras e Armazéns, na sala de recepção de propostas
sita no Centro de Documentação do Edifício Municipal do Campo
Grande, n.º 25, 1.º piso (entrada pela porta principal), 1749-099
Lisboa, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, em invólucro opaco,
fechado e lacrado.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do dia
19 de Setembro de 2001.

c) Se o envio das propostas for feito pelo correio o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem,
não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a en-
trada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso, as pes-
soas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, bastando para tanto, no caso de intervenção de empresa
em nome individual, a exibição do bilhete de identidade e no caso
de intervenção dos representantes de empresas em nome individual,
de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a
exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela empresa em nome individual, sociedade ou de agrupa-
mento, da qual conste o número do bilhete de identidade do(s)
representante(s).

b) O acto público do concurso terá lugar na morada indicada no
n.º 6, alínea a), a partir das 10 horas do dia 20 de Setembro de 2001.

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

8 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação e
terá de ser prestada pelo concorrente preferido no prazo de cinco dias
a contar da data da notificação da adjudicação.

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

9 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato. Cada uma das
entidades que compõe o agrupamento deve apresentar os documen-
tos que são exigidos para acompanhar as propostas.

10 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um período de 60 dias, contados a partir da data do acto
público do concurso, podendo esse período ser prorrogado por iguais
períodos para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

11 � O fornecimento de serviço é por preço global, sendo os
pagamentos efectuados mensalmente, tendo por base o valor global
adjudicado, dividido pelo prazo de execução.

12 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
efectuada à proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta
a máxima pontuação de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 0,41 × CP + 0,39 × MP + 0,2 × Q

em que:

CF = classificação final;
Q = qualidade dos meios humanos e equipamentos afectos à

proposta;
MP = mérito da proposta;
CP = preço.

13 � Em 25 de Julho de 2001 foi enviado o presente anúncio
para publicação no Diário da República.

14 � Em 25 de Julho de 2001 o presente anúncio foi recebido
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. para publicação no Diá-
rio da República.

15 � Em 25 de Julho de 2001 foi enviado o presente anúncio
para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

16 � Em 25 de Julho de 2001 foi recebido este anúncio no Ser-
viço de Publicações Oficiais da Comunidade Europeia.

19 de Julho de 2001. � A Vereadora, Alexandra Gonçalves.
01-1-6778

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Edital n.º 52/2001

Concurso público de recuperação e apetrechamento
técnico do cine-teatro da Nazaré � apetrechamento
técnico � fornecimento e instalação de equipamento
de climatização.

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal da Nazaré, sita na
Avenida de Vieira Guimarães, 54, 2450 Nazaré (telefone:
262550010; fax: 262550019).

2 � Objecto do concurso � elaboração de um estudo prévio do
cine-teatro da Nazaré, a apresentar no momento da entrega da pro-
posta, tendente ao fornecimento e aplicação de aparelhos de ar con-
dicionado (que assegurem um ambiente de conforto, no período do
Verão, de 27.º, e no período de Inverno de 20.º), de depuração de
gases e respectiva aplicação.

a) Os bens objecto do fornecimento pertencem à subcategoria
29.23.12 e 29.23.14 da categoria 29.23.1 permutadores de calor;
máquinas e aparelhos de ar condicionado e de refrigeração; apare-
lhos para filtrar, incluindo a subcategoria 29.23.91 da categoria
29.23.9 serviços de instalação, reparação e manutenção de equipa-
mento não doméstico para refrigeração e ventilação, nos termos da
Classificação Estatística de Produtos por Actividade a que se refere
o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

b) Quantidades a definir no estudo a realizar pelos concorrentes.
c) Natureza do contrato � aquisição de bens.
3 � Local da entrega dos bens � cine-teatro, sito na Rua do

Dr. Ruy Rosa, na Nazaré.
4 � Data limite para a conclusão do objecto do procedimento �

60 dias.
5 � [�]
6 � [�]
7 � Não é admitida a apresentação de propostas parciais por parte

dos concorrentes.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou com

condições divergentes daquelas que constam deste anúncio, progra-
ma de concurso e caderno de encargos.

9 � As condições mínimas de carácter económico-financeira e
técnicas que cada concorrente terá de cumprir constam do progra-
ma de concurso.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio, em



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 180 � 4 de Agosto de 2001 16 671

regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Documentação:

a) Consulta de documentação � o processo de concurso po-
derá ser examinado nos Serviços Sócio-Culturais da Câmara
Municipal da Nazaré, durante os dias úteis, no horário
normal de expediente dos serviços (das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 às 17 horas);

b) Data limite para a obtenção da documentação � as cópias
dos elementos acima referidos poderão ser solicitadas direc-
tamente ou por escrito à entidade indicada na alínea ante-
rior, até ao segundo terço do termo do prazo para a apre-
sentação das propostas;

c) O custo do processo é de 5800$, acrescidos de IVA, a li-
quidar em dinheiro ou em cheque no acto da aquisição,
debitando-se custos de expedição no caso de envio pelo
correio.

12 � Propostas:

a) Local da recepção das propostas � as propostas deverão ser
entregues em mão ou enviadas sob registo e com aviso de
recepção ao serviço indicado no n.º 1 deste anúncio;

b) Data e hora limite da recepção das propostas � as propos-
tas serão apresentadas até às 17 horas do 30.º dia a contar
do dia seguinte à publicação do presente anúncio no Diá-
rio da República;

c) Idioma � as propostas deverão ser obrigatoriamente redi-
gidas em português.

13 � Sessão de abertura de propostas:

a) A sessão será pública, podendo a ela assistir qualquer in-
teressado e intervir os concorrentes ou seus representantes,
desde que devidamente credenciados;

b) Local, hora e data da abertura � o acto público de abertu-
ra das propostas terá lugar nos serviços e endereço da en-
tidade pública contratante referido no n.º 1, pelas 14 horas
e 30 minutos, da terça-feira seguinte ao termo do prazo para
a apresentação das propostas.

14 � Critério de adjudicação do contrato � a adjudicação é fei-
ta segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
tendo em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de
importância:

40% � preço;
20% � qualidade do equipamento;
20% � prazo global apresentado pelo concorrente;
20% � características estéticas.

15 � Prazo de validade das propostas � as propostas serão vá-
lidas por um período de 60 dias contados da data do acto público
de abertura de propostas.

16 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado o forneci-
mento deverá prestar caução de valor correspondente a 5% do va-
lor total da adjudicação.

17 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação
prévia.

18 � [�]
19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 19 de Julho de 2001.
20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 20 de Julho de 2001.

16 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 05-1-033 551

Edital n.º 53/2001

Concurso público de recuperação e apetrechamento
técnico do cine-teatro da Nazaré � apetrechamento
técnico � equipamento de iluminação e equipamento
de palco.

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal da Nazaré, sita na
Avenida de Vieira Guimarães, 54, 2450 Nazaré (telefone: 262550010;
fax: 262550019).

2 � Objecto do concurso � fornecimento e montagem de equi-
pamento de cena, sistema de suspensão, varas electrificadas, ilumi-
nação cénica, ciclorama e multimédia para o cine-teatro da Nazaré.

a) [�]

b) Quantidades indicadas nas cláusulas técnicas do caderno de
encargos.

c) Natureza do contrato � aquisição de bens.
3 � Local da entrega dos bens � cine-teatro, sito na Rua do

Dr. Ruy Rosa, na Nazaré.
4 � Data limite para a conclusão do objecto do procedimento �

60 dias.
5 � [�]
6 � [�]
7 � Não é admitida a apresentação de propostas parciais por parte

dos concorrentes.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou com

condições divergentes daquelas que constam deste anúncio, progra-
ma de concurso e caderno de encargos.

9 � As condições mínimas de carácter económico-financeira e
técnicas que cada concorrente terá de cumprir constam do progra-
ma de concurso.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Documentação:

a) Consulta de documentação � o processo de concurso po-
derá ser examinado nos Serviços Sócio-Culturais da Câmara
Municipal da Nazaré, durante os dias úteis, no horário
normal de expediente dos serviços (das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 às 17 horas);

b) Data limite para a obtenção da documentação � as cópias
dos elementos acima referidos poderão ser solicitadas direc-
tamente ou por escrito à entidade indicada na alínea ante-
rior, até ao segundo terço do termo do prazo para a apre-
sentação das propostas;

c) O custo do processo é de 6200$, acrescidos de IVA, a li-
quidar em dinheiro ou em cheque no acto da aquisição,
debitando-se custos de expedição no caso de envio pelo
correio.

12 � Propostas:

a) Local da recepção das propostas � as propostas deverão ser
entregues em mão ou enviadas sob registo e com aviso de
recepção ao serviço indicado no n.º 1 deste anúncio;

b) Data e hora limite da recepção das propostas � as propos-
tas serão apresentadas até às 17 horas do 30.º dia a contar
do dia seguinte à publicação do presente anúncio no Diá-
rio da República;

c) Idioma � as propostas deverão ser obrigatoriamente redi-
gidas em português.

13 � Sessão de abertura de propostas:

a) A sessão será pública, podendo a ela assistir qualquer in-
teressado e intervir os concorrentes ou seus representantes,
desde que devidamente credenciados;

b) Local, hora e data da abertura � o acto público de abertu-
ra das propostas terá lugar nos serviços e endereço da en-
tidade pública contratante referido no n.º 1, pelas 14 horas
e 30 minutos, da terça-feira seguinte ao termo do prazo para
a apresentação das propostas.

14 � Critério de adjudicação do contrato � a adjudicação é fei-
ta segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
tendo em conta os seguintes factores, por ordem decrescente de
importância:

50% � preço;
50% � prazo de entrega e montagem.

15 � Prazo de validade das propostas � as propostas serão vá-
lidas por um período de 60 dias contados da data do acto público
de abertura de propostas.

16 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado o forneci-
mento deverá prestar caução de valor correspondente a 5% do va-
lor total da adjudicação.

17 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação
prévia.

18 � [�]
19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 19 de Julho de 2001.
20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 20 de Julho de 2001.

16 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 05-1-033 550
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ENTIDADES PARTICULARES

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL � REFER, E. P.

Anúncio

Concurso público internacional no âmbito da União
Europeia � coordenação e fiscalização da empreita-
da de reconversão em via larga e electrificação do
troço Lordelo-Guimarães.

1 � Concurso realizado pela Rede Ferroviária Nacional � Refer,
E. P., com sede na Estação de Santa Apolónia, 1100 Lisboa, e ins-
talações na Rua de Silva Tapada, 379, 4430 Vila Nova de Gaia (te-
lefone: 223777500; fax: 223777505).

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 � entre a saída da nova estação de
Lordelo e a estação de Guimarães.

b) Designação da prestação de serviços � coordenação e fiscali-
zação da empreitada de reconversão em via larga e electrificação do
troço Lordelo-Guimarães.

Natureza e extensão dos trabalhos � coordenação e fiscalização
dos trabalhos da empreitada de modernização entre os kms 42 + 896
e 55 + 683 da linha de Guimarães, os quais compreendem designa-
damente a reconversão em via larga da actual via estreita, a electri-
ficação do novo traçado, a remodelação das estações de Vizela e
Guimarães, a remodelação dos apeadeiros de Cuca, Pereirinhas,
Nespereira e Covas, montagem de estaleiros, trabalhos preparató-
rios, terraplanagens, demolições, drenagens, muros de suporte,
obras de arte, viadutos, restabelecimentos rodoviários e caminhos
paralelos, barreiras acústicas, infra-estruturas para sinalização e te-
lecomunicações, energia eléctrica e vedação do troço em toda a sua
extensão.

Descrição estatística dos trabalhos � a prestação de serviços cor-
responde ao código 74.20.3 da Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de
Junho de 1998.

c) A prestação de serviços é conjunta para as diferentes especia-
lidades, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a totali-
dade dos meios a aplicar.

4 � Prazo da prestação de serviços � 22 meses.
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na Direcção

do Projecto Porto e Norte da Refer, à Rua de Silva Tapada, 379,
em Vila Nova de Gaia, desde a data da publicação deste anúncio
no Diário da República até ao dia e hora do acto público da aber-
tura das propostas, onde pode ser examinado, nos dias úteis, das 9
horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 18 horas.
Os pedidos das cópias do processo devem ser efectuadas nesta Di-
recção de Projecto, até ao final do primeiro terço do prazo fixado
para a entrega das propostas, podendo aí ser levantados, no prazo
de oito dias contados a partir da data de recepção do respectivo
pedido por escrito.

b) O custo da totalidade do processo deste concurso é de 50 000$,
excluindo IVA, a liquidar nos Serviços de Contabilidade da Direc-
ção do Projecto Porto e Norte da Refer, nas condições do programa
do concurso.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 18 de Setembro de 2001.

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes nas instalações
indicadas no n.º 5, alínea a), contra recibo, ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa nas
condições do programa de concurso. Se pela sua própria natureza
ou origem os documentos estiverem redigidos noutra língua, devem
os concorrentes dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir as que para o efeito estejam devidamen-
te credenciadas pelos concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Di-
recção do projecto Porto e Norte da Refer, na morada indicada no
n.º 5, alínea a) e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 19 de Setembro
de 2001.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a prestação de servi-
ços prestará caução no valor de 10% do preço total da adjudicação.

9 � O modo de retribuição desta prestação de serviços encontra-
-se definido no caderno de encargos.

10 � Podem concorrer grupos de empresas que declarem a inten-
ção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato. Neste situação, deverão os concor-
rentes indicar, desde logo, a empresa chefe do consórcio.

11 � a) A avaliação da capacidade financeira e económica de
cada concorrente será feita com base nos indicadores a seguir indi-
cados, tendo os concorrentes que cumprir, pelo menos, um indica-
dor de liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo, em
qualquer caso, apresentar situação líquida negativa:

Tipo Indicador Valor mínimo Significado

Liquidez ................ i) Liquidez geral ................ ³ 1.0 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações cor-
rentes.

ii) Liquidez reduzida ......... ³ 0.7 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações cor-
rentes, sem recurso às suas existências.

Estrutura financeira i) Cap. próp./activo total ... ³ 0.2 Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas ....... £ 0.07 Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas £ 0.3 Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

11 � b) Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas, a avaliação será efectuada relativamente a cada uma das empresas
que o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira, em que o valor das vendas será o que resultar do somatório das
vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de participação no agrupamento.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).

13 � O critério de apreciação para adjudicação da prestação de serviços será o da proposta mais vantajosa, atendendo à ponderação dos
seguintes factores de acordo com as pontuações definidas no programa do concurso:

Experiência profissional dos quadros das equipas técnicas propostas pelos concorrente � 40%;
Adequação da metodologia de actuação das equipas aos objectivos da prestação de serviços tendo em conta o sistema de gestão da

qualidade proposto � 30%;
Melhores condições de preço � 30%.

14 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
15 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 30 de Julho de 2001.

12 de Julho de 2001. � O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José Cardoso dos Reis. 27-2-000 184
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Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada de
Estação de Alfarelos � remodelação/beneficiação do
ex-dormitório para instalações da brigada de pontes
e do pessoal da estação.

1 � O presente concurso é realizado pela Rede Ferroviária Na-
cional � Refer, E. P., instalações da Zona Operacional de Conser-
vação do Centro, sitas na Rua do Arnado, 3000-060 Coimbra (tele-
fone: 239852570; fax: 239852595).

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

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � Granja do Ulmeiro;
b) Designação da empreitada � Estação de Alfarelos � remo-

delação/beneficiação do ex-dormitório para instalações da
brigada de pontes e do pessoal da estação. O preço base do
concurso é de 30 000 000$, com exclusão do IVA;

c) (Não aplicável.)
d) Genericamente o objecto da empreitada compreende a exe-

cução de trabalhos de conservação de construção civil na
remodelação e beneficiação do edifício do ex-dormitório.

4 � Prazo global de execução da obra � 120 dias de calendário.
5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e in-

formações sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Rede Fer-
roviária Nacional � Refer, E. P., onde pode ser examina-
do, na Zona Operacional de Conservação Centro, sita na
Rua do Arnado, 3000-060 Coimbra, durante as horas nor-
mais de expediente (segunda-feira a sexta-feira, das 10
horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas);

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso na
entidade indicada na alínea a) deste número, até oito dias
antes da data limite para entrega da propostas, nas condi-
ções definidas no programa de concurso;

c) O custo da totalidade do processo deste concurso é de
30 000$, acrescido de IVA à taxa em vigor de 17%, a ob-
ter em requerimento, por escrito à entidade indicada no
n.º 5, alínea a), a pagar através de depósito bancário no
BCP, conta DO n.º 229248249, NIB: 003300000022924824905
ou em cheque, emitido em nome da Rede Ferroviária Na-
cional � Refer, E. P.

6 � A entrega das propostas será feita como segue:

a) As propostas terão que dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 17 horas do dia útil em que se
perfizerem 30 dias úteis contados do dia útil seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República;

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou pelos
seus representantes no serviço indicado no n.º 1, contra
recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, sujeitando-se neste último caso o concorrente
a não ser admitido por extravio de correspondência;

c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa
ou se estiverem redigidas noutra língua, acompanhas de
tradução devidamente legalizada ou de declaração de que
aceita a prevalência desta tradução sobre o original.

7 � O acto público do concurso seguirá os seguintes trâmites:

a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estejam devidamente cre-
denciadas pelos concorrentes;

b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da
Refer � Zona Operacional de Conservação do Centro, sita
na Rua do Arnado, 3000-060 Coimbra, e realizar-se-á pe-
las 11 horas do dia útil seguinte ao definido no n.º 6,
alínea a).

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

9 � O modo de retribuição desta empreitada é por série de pre-
ços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

10 � Podem concorrer à empreitada:

a) Empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade soli-
dária, tendo em vista a celebração do contrato, nas condi-
ções prescritas no n.º 7 do programa de concurso;

b) Os concorrentes devem individualmente ou quando agrupa-
dos, possuir capacidade de assegurar uma elevada compe-
tência técnica no domínio das actividades incluídas no ob-
jecto da adjudicação e capacidade financeira para cumprir
com as obrigações dela decorrentes.

11 � Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua pro-
posta dos documentos exigidos no n.º 13 do programa de concurso
que permitam apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra
no que respeita as condições de carácter económico, financeiro e
técnico:

a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e de Imobiliário, contendo a seguinte
autorização:

1.ª subcategoria da 1.ª categoria (edifícios) e da classe
correspondente ao valor total da sua proposta.

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

c) A avaliação dos concorrentes, tendo em vista a sua quali-
ficação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada
com base nos documentos exigidos neste programa de con-
curso, de acordo com os indicadores mínimos de capacidade
financeira, constantes no seguinte mapa:

Tipo Indicador Valor mínimo Significado

Liquidez ................ i) Liquidez geral ................ ³ 1.0 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações cor-
rentes.

ii) Liquidez reduzida ......... ³ 0.7 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações cor-
rentes, sem recurso às suas existências.

Estrutura financeira i) Cap. próp./activo total ... ³ 0.2 Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas ....... £ 0.07 Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas £ 0.3 Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

A avaliação da capacidade económica e financeira de cada con-
corrente, será feita com base nos indicadores atrás mencionados,
tendo aquele que cumprir, pelo menos, um indicados de liquidez e
dois de estrutura financeira, não podendo em qualquer caso, apre-
sentar situação líquida negativa.

Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas, a
avaliação será efectuada relativamente a cada uma das empresas que

o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira,
em que o valor das vendas será o que resultar do somatório das
vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de partici-
pação no agrupamento.

A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes será efectua-
da com base nos documentos mencionados nas alíneas l) a q) do
n.º 14.1 do programa de concurso, tendo em vista a demonstração
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da experiência daqueles, nos últimos três anos, na execução de obras
da natureza da que é posta em concurso, bem como a existência de
equipamentos e recursos humanos a afectar à obra.

12 � O período durante a qual qualquer concorrente é obrigado
a manter a sua proposta é de 66 dias úteis, a contar da data de en-
cerramento do acto público do concurso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
serão, nos termos do disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, os seguintes, por ordem decrescente da sua im-
portância:

a) Preço;
b) Garantia de boa execução da obra.

Os factores referidos anteriormente serão valorados de 0 a 20 e
terão os pesos de:

Preço � 60%;
Garantia de boa execução da obra � 40%.

A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação, a
qual será calculada através da média ponderada das classificações
obtidas em cada um dos factores.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas com variantes ao projecto.

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

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

23 de Julho de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Francisco José Cardoso dos Reis. 05-2-023 410

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada de
Linha do Oeste, Estação de Caldas da Rainha � re-
modelação do edifício de passageiros.

1 � O presente concurso é realizado pela Rede Ferroviária Na-
cional � Refer, E. P., instalações da Zona Operacional de Conser-
vação do Centro, sitas na Rua do Arnado, 3000-060 Coimbra (te-
lefone: 239852570; fax: 239852595).

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

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � Caldas da Rainha;
b) Designação da empreitada � Linha do Oeste, Estação das

Caldas da Rainha � remodelação do edifício de passagei-
ros. O preço base do concurso é de 28 439 705$, com ex-
clusão do IVA;

c) (Não aplicável.)
d) Genericamente o objecto da empreitada compreende a exe-

cução de trabalhos de conservação de construção civil na
remodelação do edifício de passageiros.

4 � Prazo global de execução da obra � 180 dias de calendário.
5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e in-

formações sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Rede Fer-
roviária Nacional � Refer, E. P., onde pode ser examina-
do, na Zona Operacional de Conservação Centro, sita na
Rua do Arnado, 3000-060 Coimbra, durante as horas nor-
mais de expediente (segunda-feira a sexta-feira, das 10 às
12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas);

b) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso na
entidade indicada na alínea a) deste número, até oito dias
antes da data limite para entrega da propostas, nas condi-
ções definidas no programa de concurso;

c) O custo da totalidade do processo deste concurso é de
30 000$, acrescido de IVA à taxa em vigor de 17%, a ob-
ter em requerimento, por escrito à entidade indicada no

n.º 5, alínea a), a pagar através de depósito bancário no
BCP, conta DO n.º 229248249, NIB: 003300000022924824905
ou em cheque, emitido em nome da Rede Ferroviária Na-
cional � Refer, E. P.

6 � A entrega das propostas será feita como segue:

a) As propostas terão que dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 17 horas do dia útil em que se
perfizerem 30 dias úteis contados do dia útil seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República;

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou pelos
seus representantes no serviço indicado no n.º 1, contra
recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, sujeitando-se neste último caso o concorrente
a não ser admitido por extravio de correspondência;

c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa
ou se estiverem redigidas noutra língua, acompanhas de
tradução devidamente legalizada ou de declaração de que
aceita a prevalência desta tradução sobre o original.

7 � O acto público do concurso seguirá os seguintes trâmites:

a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estejam devidamente cre-
denciadas pelos concorrentes;

b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da
Refer � Zona Operacional de Conservação do Centro, sita
na Rua do Arnado, 3000-060 Coimbra, e realizar-se-á pe-
las 11 horas do dia útil seguinte ao definido no n.º 6,
alínea a).

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

9 � O modo de retribuição desta empreitada é por série de pre-
ços, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

10 � Podem concorrer à empreitada:

a) Empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade soli-
dária, tendo em vista a celebração do contrato, nas condi-
ções prescritas no n.º 7 do programa de concurso;

b) Os concorrentes devem individualmente ou quando agrupa-
dos, possuir capacidade de assegurar uma elevada compe-
tência técnica no domínio das actividades incluídas no ob-
jecto da adjudicação e capacidade financeira para cumprir
com as obrigações dela decorrentes.

11 � Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua pro-
posta dos documentos exigidos no n.º 14 do programa de concurso
que permitam apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra
no que respeita as condições de carácter económico, financeiro e
técnico:

a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e de Imobiliário, contendo as seguintes
autorizações:

5.ª subcategoria da 1.ª categoria (edifícios) e 1.ª subca-
tegoria da 5.ª categoria das classes correspondentes ao
valor total da sua proposta.

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

c) A avaliação dos concorrentes, tendo em vista a sua quali-
ficação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada
com base nos documentos exigidos neste programa de con-
curso, de acordo com os indicadores mínimos de capacidade
financeira, constantes no seguinte mapa:

Tipo Indicador Valor mínimo Significado

Liquidez ................ i) Liquidez geral ................ ³ 1.0 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações cor-
rentes.

ii) Liquidez reduzida ......... ³ 0.7 Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações cor-
rentes, sem recurso às suas existências.
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Estrutura financeira i) Cap. próp./activo total ... ³ 0.2 Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas ....... £ 0.07 Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas £ 0.3 Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

Tipo Indicador Valor mínimo Significado

A avaliação da capacidade económica e financeira de cada con-
corrente, será feita com base nos indicadores atrás mencionados,
tendo aquele que cumprir, pelo menos, um indicados de liquidez e
dois de estrutura financeira, não podendo em qualquer caso, apre-
sentar situação líquida negativa.

Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas, a
avaliação será efectuada relativamente a cada uma das empresas que
o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira,
em que o valor das vendas será o que resultar do somatório das
vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de partici-
pação no agrupamento.

A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes será efectua-
da com base nos documentos mencionados nas alíneas l) a q) do
n.º 14.1 do programa de concurso, tendo em vista a demonstração
da experiência daqueles, nos últimos três anos, na execução de obras
da natureza da que é posta em concurso, bem como a existência de
equipamentos e recursos humanos a afectar à obra.

12 � O período durante a qual qualquer concorrente é obrigado
a manter a sua proposta é de 66 dias úteis, a contar da data de en-
cerramento do acto público do concurso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
serão, nos termos do disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/

99, de 2 de Março, os seguintes, por ordem decrescente da sua im-
portância:

a) Preço;
b) Garantia de boa execução da obra.

Os factores referidos anteriormente serão valorados de 0 a 20 e
terão os pesos de:

Preço � 60%;
Garantia de boa execução da obra � 40%.

A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação, a
qual será calculada através da média ponderada das classificações
obtidas em cada um dos factores.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-
postas com variantes ao projecto.

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

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

23 de Julho de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Francisco José Cardoso dos Reis. 05-2-023 411
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Auto Viação Landim, L.da, com sede na Praça da República,
Margaride, Felgueiras, requereu a concessão de uma carreira em
regime regular entre Alvarenga (Passadiço) � Lousada (Escolas),
ambas do concelho de Lousada e distrito do Porto, passando por
Alvarenga (Igreja), Areeiros, Silvares (Cruzto), Cancela Nova e
Lousada.

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de
Transportes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a
contar da data da presente publicação, para o que podem consultar
o respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459, Porto.

25 de Maio de 2001. � Pelo Director de Serviços, a Chefe de
Divisão, Odete Ferreira. 10-2-124 710

Aviso

Por despacho de 19 de Junho de 2001, do subdirector-geral de
transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 5016/2000,
de 11 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 53, de 3 de Março de 2000, foi outorgada por dois anos a car-
reira provisória de passageiros entre Gondomar (Souto) � Porto
(Campo 24 de Agosto) � Via IC 29, requerida pela Empresa de
Transportes Gondomarense, L.da, com sede em Atães � Jovim �
Gondomar.

25 de Junho de 2001. � O Director de Serviços, A. Pereira Lima.
10-2-124 691

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 22 de Ju-
nho de 2001, mantém-se a utilidade turística atribuída, a título pré-
vio, a uma unidade de turismo de habitação, agora transformada em
Hotel Rural, que José Pedro da Silveira Cyrne Vasconcelos, pretende
levar a efeito na Várzea de Abrunhais, concelho de Lamego, distri-
to de Viseu e é prorrogado o prazo de validade da utilidade turísti-
ca até 15 de Junho de 2002 e o prazo de abertura ao público do
empreendimento até 15 de Dezembro de 2001.

A validade da utilidade turística atribuída a título prévio fica de-
pendente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá vir a satisfazer as exigências le-
gais para a prevista classificação como Hotel Rural;

b) O proprietário deverá solicitar vistoria ao nível de serviços
sem o que não poderá ter andamento o processo de confir-
mação da utilidade turística;

c) O proprietário não poderá realizar, sem prévia autorização
da Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comis-
são de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem

alteração da estrutura do empreendimento definida no pro-
jecto aprovado, ou das características arquitectónicas do
edifício respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o dispos-
to nos artigos 17.º e 22.º, n.º 2 daquele diploma, o proprietário ou
explorador do empreendimento fica isento relativamente à proprie-
dade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e
à Inspecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data do des-
pacho de atribuição da utilidade turística até à data da abertura ao
público do empreendimento.

2 de Julho de 2001. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
(Assinatura ilegível.) 10-2-124 731

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio

Faz saber que nos autos de acção especial de declaração de fa-
lência, registados sob o n.º 179/01 a correr termos pela única sec-
ção desta comarca, em que é requerente a Ribacouro � Com. Inter-
nacional de Couros, L.da, com sede na Rua de Jacinta Marto, lote
169, 4.º, A, em Fátima, e requerida a Rosão Lopes & Chora, L.da,
com sede em Moitas Venda, Alcanena, correm éditos de 10 dias,
citando os credores da requerente, para no prazo de 10 dias, conta-
dos a partir da publicação do respectivo anúncio no Diário da Re-
pública, de deduzirem oposição, justificarem sumariamente o seu
crédito, ou requererem alguma providência diferente da requerida,
devendo em todos os casos oferecerem meios de prova de que dis-
ponham, nos termos do artigo 20.º do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada na secretaria judi-
cial desta comarca em 17 de Abril de 2001.

19 de Abril de 2001. � A Juíza de Direito, Francisca Maria
Martins Preto. � A Escrivã-Adjunta, Natércia Maria Morgado Isi-
dro. 10-2-124 727

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Faz saber que pelo 3.º Juízo deste Tribunal, correm termos uns
autos de falência, registados sob o n.º 414/00, em que é requerente
o Ministério Público junto desta comarca e requerido António Jorge
Miguel Esteves, que teve sede na Avenida de 25 de Abril, 23,
Covilhã, residente actualmente na Rua da Olivença, 35, 1.º, Covilhã,
e por sentença proferida em 25 de Junho de 2001, foi declarada a
sua falência (artigos 25.º e 122.º in fin do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril), tendo tal declaração, entre
outras, as consequências referidas nos artigos 147.º, 148.º, n.º 1,
151.º a 153.º e 154.º, n.º 3 do referido diploma legal.

Ficam por esta forma notificados todos os credores para no prazo
de 30 dias, contados a partir da publicação da sentença, em anún-
cio a publicar num dos jornais mais lidos na comarca e Diário da
República, reclamarem os seus créditos.

Foi nomeado para liquidatário judicial António Ramos Correia,
residente na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, Covilhã.

Para efeitos do disposto no artigo 19.º do mesmo código, a peti-
ção deu entrada neste tribunal em 6 de Dezembro de 2000.

 28 de Junho de 2001. � O Juiz de Direito, José Álvaro Silva
Marques. � A Escrivã-Adjunta, Carmo Fernandinho.

10-2-124 732
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TRIBUNAL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio
Processo n.º 455/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco BPI.
Requeridos � Fernando António Ruivo Adão e mulher, Maria Luísa

Pereira Luís Adão, residentes em Carvalhais de Lavos, Carvalhais,
Figueira da Foz.

Dr.ª Leonor Gusmão, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da
Figueira da Foz:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos, acima refe-
ridos, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

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

4 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Leonor Gusmão. �
A Oficial de Justiça, Dorinda Freire Marques. 06-2-053 863

TRIBUNAL DA COMARCA DO MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Dr. Porfírio Manuel Pereira Vale, juiz de direito no 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Marco de Canaveses:

Faz saber que pelo 1.º Juízo do Tribunal do Marco de Canave-
ses, correm termos uns autos de processo de falência, registados sob
o n.º 533/01, em que é requerente Manuel Rafael Filipe & Irmãos,
L.da, com sede em Barreirinhas, 2025 Alcanede, e requerida
Lusomarco, Granitos e Mármores Ornamentais, L.da, com sede na
Quinta do Casal, Feira Nova, Ariz, Marco de Canaveses, correm
éditos de 10 dias que começarão a contar-se da última publicação
do anúncio, citando os credores desconhecidos, para no prazo de 10
dias, findo o dos éditos, não só deduzirem oposição ou justificarem
os seus créditos como proporem qualquer providência diferente da
requerida, devendo em todos os casos oferecer logo os meios de
prova de que disponham, conforme o disposto no artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 132/93 (Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição inicial foi apresentada no Tribunal do Marco de Cana-
veses em 13 de Junho de 2001, tendo sido distribuída ao 1.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Marco de Canaveses em 15 de Junho
de 2001.

Mais fica, por este meio notificada, a comissão de trabalhadores
nos termos do artigo 21.º do diploma legal acima referido.

20 de Junho de 2001. � O Juiz de Direito, Porfírio Manuel Pe-
reira Vale. � O Escrivão de Direito, António Manuel Alves.

4-2-16 277

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio
Processo n.º 788/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Modesto Ferreira da Silva e outro(s).

Dr.ª Isabel Namora, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do Tribunal
da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Modesto
Ferreira da Silva e mulher, Celeste dos Santos Ferreira, residente em
Casal Meão, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 27 de Junho de 2001.

3 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Namora. � A
Oficial de Justiça, Lisete Teresa. 06-2-053 870

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio
Processo n.º 338/2001.
Proc. especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Joaquim da Silva Ferreira, S. A., com sede na Zona

Industrial do Orreiro, em São João da Madeira.

São citados os credores da requerida acima identificada, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Julho de 2001.

13 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, João Maria Espinho
Venade. � A Oficial de Justiça, Isaura José Rodrigues.

10-2-124 725

TRIBUNAL DA COMARCA DE TAVIRA

Anúncio
Processo n.º 250/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Oportex � Comércio Internacional, L.da

Requerida � Sebastião César da Cruz.

Dr. Carlos Alberto Conde da Silva Fraga, juiz de turno do Círculo
de Faro:

Faz saber que são citados os credores da requerida, Sebastião
César da Cruz, residente na Avenida de Dr. Mateus Teixeira de
Azevedo, 41, 1.º, em Tavira, 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 Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Junho de 2001.

16 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, Carlos Alberto Con-
de da Silva Fraga. � O Oficial de Justiça, Álvaro Ribeiro.

10-2-124 726

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 133/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Ana Isabel Coelho Silva Martinho C. Cerqueira.

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Ana Isabel
Coelho Silva Martinho C. Cerqueira, residente na Rua de João das
Regras, 4, em Cascais, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 1 de Junho de 2001.

28 de Junho de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Almeida
Cunha. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

06-2-053 871

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 754/2000.
Proc. Especial Recuperação Empresa (requerida).
Plasquisa � Plásticos Agro-Industriais, S. A.

São notificados os credores de Plasquisa � Plásticos Agro-Indus-
triais, S. A., com sede em Complexo Ind. Barreiro, Rua 44, Estrada
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Pesados, Lavradio, Barreiro, que por despacho/decisão de 13 de
Julho de 2001, foi designado o dia 29 de Outubro de 2001, pelas
10 horas, para a realização da assembleia de credores no edifício
deste tribunal, como preceitua o disposto nos artigo 28.º do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima re-
ferida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de re-
cuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 70 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no
artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
14 de Dezembro de 2000, e o seu duplicado encontra-se à disposi-
ção de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais
de expediente.

13 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

03-2-044 249

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

Anúncio
Processo n.º 131/2001.
Falência (apresentação).
Requerente � Francisco Miguel Florentino Gomes Abrulhosa e

mulher, Maria Manuel dos Santos Silva Moreira Abrulhosa.
Credores � Banco Comercial Português, S. A., e outro(s).

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo des-
te Tribunal:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Francisco
Miguel Florentino Gomes Abrulhosa e mulher, Maria Manuel dos
Santos Silva Moreira Abrulhosa, residente na Rua da Alegria, 1970
Porto, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 24 de Maio de 2001.

10 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

06-2-053 875

Anúncio

Processo � falência n.º 213/00 � 1.º Juízo.
Empresa � Rodrigo Barros de Sousa e esposa, Largo de Soares Reis,

74-A, 6.º e 7.º, 4400 Vila Nova de Gaia.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste tribunal em 30 de Outubro de 2000, por sentença de 12 de
Junho de 2001, foi declarada a falência da empresa acima mencio-
nada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Cândido Avelino Ribas
Pacheco, com escritório na Avenida da Boavista, 1588, 2.º, direito,
s/ 295, 4100 Porto.

13 de Junho de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Faustino. �
A Escrivã-Adjunta, Maria José. 27-2-000 185

Anúncio
Processo n.º 92/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Lousatex � Conf. Têxteis de Lousada, L.da

São notificados os credores de Lousatex � Conf. Têxteis de Lou-
sada, L.da, com sede na Praça de Mouzinho de Albuquerque, ed.
centro comercial, Brasília, 113, S905 P.9, 4000 Porto que por deci-
são de 11 de Julho de 2001, proferida nos presentes autos, foi de-

signado o dia 11 de Outubro de 2001 pelas 9 horas e 30 minutos
para a realização da assembleia de credores no edifício deste tribu-
nal, como preceitua o disposto nos artigos 28.º do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima re-
ferida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de re-
cuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 70 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no
artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
12 de Abril de 2001, e que o seu duplicado se encontra à disposi-
ção de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais
de expediente.

13 de Junho de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 06-2-053 873

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

Anúncio
Processo n.º 161/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação.

São citados os credores de Metalúrgica Ribeiro � Ind. Met. Prod.
Met., L.da, com sede no lugar da Granja, Apartado 1082, 4425-219
Águas Santa Maia, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 4 de Julho de 2001.

9 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

06-2-053 874

Anúncio
Processo n.º 46/2001.
Falência (apresentação).
Liara � Soc. Confecções, L.da

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito deste tribunal:

Faz saber que por sentença de 7 de Maio de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de Liara � Soc. Confecções,
L.da, com sede na Rua de Conde Alto Mearim, 549, 4450 Matosi-
nhos, 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 Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Jorge Reis da Costa, com
escritório na Avenida do Brasil, 100, 1.º, esquerdo, Porto.

10 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva.

06-2-053 878

AUTARQUIAS

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso

Por despacho do presidente da Junta Metropolitana do Porto de
23 de Julho de 2001 foram nomeados, definitivamente:

Ana Paula Martins Abreu, técnico superior de relações públi-
cas de 1.ª classe;
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Maria da Conceição Silva Pinto, técnico de contabilidade e
administração principal.

(Excluídas de fiscalização prévia do Tribunal de Contas �
não são devidos emolumentos.)

23 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta Metropolitana, José
Vieira de Carvalho. 06-1-031 867

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de 16 lugares de assistente administrativo

Nos termos do artigo 34.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, procede-se por este meio à publicação da lista de
classificação referente à prova de conhecimentos gerais efectuada no
dia 2 de Junho de 2001, referente ao concurso acima referenciado,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 270,
de 22 de Novembro de 2000:

Candidatos admitidos: Valores

1 � Alda Maria Ferreira Alarico .............................. 11,616
2 � Alexandra Maria Cabaço Bernardo ................... 10,166
3 � Ana Cristina Lopes Catarrinho Silva Luís ........ 10,566
4 � Ana Isabel Sequeira Martins .............................. 11,166
5 � Ana Paula Rodrigues Garcia Pratas .................. 9,533
6 � Anabela Salgueiro Maia ..................................... 9,65
7 � Arménio Ramos Lopes ....................................... 9,891
8 � Capitolina Maria Duarte Rodrigues ................... 10,291
9 � Carla Manuela Loulé Andrade Guerreiro ......... 10,816
10 � Carla Sofia Graça Alves .................................. 11,066
11 � Carlota Antónia Neves Fragoso ....................... 11,616
12 � Celeste Maria Rosa Pedro ................................ 10,066
13 � Célia Cristina de Matos ................................... 11,691
14 � Célia Ferreira Solteiro ...................................... 12,166
15 � Célia Margarida da Silva Alves ...................... 10,9
16 � Célia Maria Gaspar Espero Filipe ................... 10,316
17 � Célia Maria Gonçalves Amaro ........................ 9,966
18 � Célia Maria Marques Pita da Silva ................. 10,583
19 � Clara Maria Clemente Rainho dos Santos ...... 10,374
20 � Cláudia Maria Dias Serras ............................... 10,916
21 � Cláudia Maria Serras Santos ........................... 11,916
22 � Cristiana Bento Pires ....................................... 10,816
23 � Cristina Marques Matos ................................... 11,591
24 � Dina Raquel Neto Gertrudes ........................... 11,024
25 � Fernanda Dias Moedas ..................................... 11,641
26 � Helena Isabel Matos Martinho ........................ 12,349
27 � Helena Maria Dias de Matos ........................... 10,166
28 � Helena Maria Silva Simão ............................... 11,516
29 � Isabel Margarida da Silva Rosa ....................... 10,491
30 � João Carlos Fernandes Paulo ........................... 11,549
31 � Jorge Miguel Alves Martins ............................ 12,19
32 � José Júlio Matias Silva .................................... 10,9
33 � Júlia Cristina Silva Augusto ............................ 10,466
34 � Licinio Manuel de Matos Marques ................. 10,357
35 � Lina Maria França Marques Nunes ................. 9,591
36 � Lina Maria Maurício Ricardo Matos .............. 9,75
37 � Mafalda Sofia Fortuna Pedro .......................... 10,666
38 � Mafalda Sofia Ruivo Martins .......................... 10,666
39 � Mafalda Sofia Vieira Gomes Brás ................... 11,541
40 � Magda Isabel Rosa Pedro ................................ 12,041
41 � Maria Alice de Matos Alves ............................ 9,716
42 � Maria Clara Nunes Graça Pina ........................ 9,516
43 � Maria da Conceição Oliveira Costa Pereira
43 �  Loureiro ........................................................ 10,349
44 � Maria Dilar Ferreira Matos .............................. 9,541
45 � Maria Inácia Lopes Lambranca Cabeças ........ 9,541
46 � Maria Luísa Ferrão Carvalho Milheiro Alves
43 �  Cardoso ......................................................... 10,641
47 � Orlanda Margarida Duarte Cabaço .................. 9,641
48 � Patrícia Alexandra Costa Domingos Amaral ... 12,924
49 � Patrícia Maria Anjos Batista ............................ 10,841
50 � Paula Cristina Nogueira Rodrigues Alpalhão 9,916
51 � Paula Cristina Silva Rebelo ............................. 10,891
52 � Paula Manuela Nunes Farinha ......................... 9,566
53 � Rosa Maria Ferreira Costa ............................... 10,416
54 � Rui Miguel Duarte Vicente Figueira ............... 10,566

55 � Rui Miguel Rodrigues Garcia .......................... 11,041
56 � Rui Miguel Valente Tavares ............................ 9,666
57 � Sandra Dias Lopes ........................................... 10,291
58 � Sandra Eunice Santos ...................................... 11,041
59 � Sandra Isabel Nazaré Marques ........................ 13,441
60 � Sandra Isabel Silva Maia Lavadelas ............... 10,191
61 � Sara Alexandra Ribeiro Neto Gomes .............. 10,741
62 � Sonhe Hunga Valério Alho ............................. 10,466
63 � Sónia Paula Matos Bispo Gomes .................... 9,624
64 � Stephanie Marie Narciso Alves ....................... 9,516
65 � Susana Isabel Silva Fortunato Marques Pires
43 �  Loureiro ........................................................ 10,691
66 � Susana Maria Alves Sousa Coelho ................. 10,525
67 � Vanda Cristina Cruz Graça Martins ................ 12,824
68 � Vera Lúcia Silveira Matos ............................... 10,016
69 � Zélia Maria Silva Duque ................................. 10,741

Candidatos excluídos por obterem classificação inferior a 9,5 va-
lores:

Ana Cristina Oliveira Pires.
Ana Isabel Pombo Santos.
Ana Isabel Quinas da Silva.
Ana Margarida Morais Caniceira.
Ana Maria Antunes Brás Pereira Cardador.
Ana Sofia Chambel Ramalho.
António José Lobato Serras.
António José Rovisco Belo.
António Miguel Esteves Mendes.
Bernardete Maria Tolentino Garcia da Silva Maio.
Carla Alexandra Chambel Coelho.
Carla Sofia Oliveira Martins Santos.
Carlos Manuel Marques Fernandes.
Cecília Maria Pratas Gonçalves Fernandes.
Célia Madalena Neves Tomás.
Célia Maria Lopes de Jesus.
Cláudia Regina Lopes Catarrinho.
Cláudia Sofia Ferreira Faustino.
Clementina Maria Matos Patinho.
Cristina da Conceição e Cruz de Miranda Bandeira.
Cristina Isabel do Carmo Soares.
Cristina Margarida Duarte Almirante.
Deolinda Maria Moura Gaudêncio.
Dora Cristina da Silva Jerónimo.
Dora Isabel Almeirante Gonçalves.
Dora Maria Semedo Matos Martins.
Elisabete Alexandra de Jesus Martins.
Elisabete Margarida Duarte Dias.
Elsa Maria Dinis de Matos Cunca.
Elsa Maria Marchante Pires Coelho.
Filipe José Catroga da Rocha.
Geraldina Maria Ruivo Martins.
Helder Filipe Patrício Pinto Matos Pires.
Helena Isabel Conceição Rodrigues Plácido.
Helena Isabel de Jesus Dias Barracas.
Helena Isabel dos Santos Gaudêncio.
Joaquim Manuel Albino Duarte.
Joaquim Manuel Rosa Grácio Rolo.
Jorge Alves Figueiredo.
José Manuel Bernardo Marques.
Julieta Maria Pernadas Marchante Dias.
Lídia Maria Alves Ferreira.
Lisete Joana Dordio Pais Maneiras Velez.
Luísa Maria Leitão Dias.
Maria Amélia Duarte Ribeiro.
Maria Céu Rosário Dias Branco Rondão.
Maria da Conceição Ferreira Rainho.
Maria de Fátima Barreiros Silva.
Maria de Fátima Ventura Matias.
Maria de Jesus Cordeiro de Matos Bernardo.
Maria Emília Coelho Dias.
Maria Fernanda Clara Jesus Lopes Caldeira.
Maria Isabel Alves Silvério.
Maria João Silva Bogas Cascalheira.
Maria José Claro Clemente.
Maria José Martins António Pereira.
Maria Leonor Paliotes Rosendo.
Maria Madalena Moosmoosmaier Moura Neves Matos Heitor.
Maria Margarida Dias da Silva.
Maria Margarida Silva Bogas Lopes (a).
Mariana de Jesus Maleitas Silva.
Marília Manuela Morgado Horta.

Valores
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Marta Filipa Conceição Batista.
Marta Susana Luís Ambrósio.
Mauro Hugo Silveira Betteencout.
Mónica do Nascimento Macide Bispo.
Mónica Margarida Rodrigues Lopes.
Nélia Maria Magalhães Santos.
Nuno Ricardo Matos Coelho.
Paula Alexandre Mingote Neves Dias.
Paula Cristina Cambiais Clara Pais Fernandes.
Paula Cristina Morais Fernandes.
Paula Margarida Alves Batista.
Paulo Jorge Lopes Almeida.
Paulo Ricardo Martins Oliveira.
Pedro Emanuel Rodrigues Lopes.
Pedro Gonçalo Dias Domingues.
Pedro Miguel Afonso Campos Amaro.
Pedro Miguel Batista Matos Correia.
Pedro Miguel Silva Varandas Santos.
Ricardo Jorge Matias Lemos.
Rosa Maria Almeida Ferreira Costa.
Rosária Maria Matos Bento.
Rui Miguel Ferrão Carvalho Milheiro.
Rui Miguel Reis Forte.
Rui Miguel Rodrigues Branca Jesus Claro.
Sandra Cristina Ângelo Couteiro.
Sandra Margarida Silva Dias.
Sandra Maria Paulino Domingos.
Sandra Maria Ramos Ribeirinho.
Sandra Paula Leitão Botas.
Sara Isabel Rosa Maia.
Selma Andreia Rodrigues de Matos.
Sérgio Manuel Alves Lobato.
Silvia Cristina Dias Neto.
Silvia Isabel Chaves Ema Prata.
Silvia Margarida Lourenço Moço.
Sofia Isabel Matos Albino.
Sónia Maria Figueira Vitória.
Susana Cristina Silva António.
Susana Margarida Marcos Pires.
Susana Paula Damas Cardoso Garcia.
Teresinha de Jesus Lopes Serras.
Vanda Margarida Matos Barreto.
Vera Lúcia Santos Martins.
Vera Sofia Jacinto Pratas.
Victor Manuel Fernandes Marques.

(a) Desistiu.
Em cumprimento do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, com as alterações que lhe forma introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e para efeitos de audiência
escrita, deliberou o júri notificar os candidatos para, no prazo de 10
dias, dizerem o que se lhes oferecer.

13 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 10-1-110 781

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local através do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tor-
na-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 13 de
Julho do ano de 2001, foi reclassificado profissionalmente, ao abri-
go do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro, o seguinte trabalhador:

José Carlos Ferreira da Conceição Pereira, da categoria de guar-
da campestre, do grupo de pessoal auxiliar, escalão 2, índi-
ce 158, para a categoria de tractorista, do grupo de pessoal
auxiliar, escalão 4, índice 167.

Mais se torna público que a nomeação é feita em comissão de
serviço extraordinária, por um período de seis meses nos termos do
n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

17 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Cas-
tro Azevedo. 05-1-033 554

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local através
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que por
despacho, datado de 19 de Julho de 2001, da presidente desta Câ-
mara Municipal, foram homologadas as actas e a lista de classifica-
ção final do concurso externo de admissão a estágio para ingresso
na carreira de técnico superior de 2.ª classe (sociologia ou serviço
social), cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 190, de 18 de Agosto de 2000. A partir desta data a
lista de classificação final encontra-se afixada no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara, sito na Praça do Professor Egas
Moniz, 38-E, na Cova da Piedade, podendo ser objecto de consul-
ta, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas e 15 minutos às 12
horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.

23 de Julho de 2001. � A Vereadora dos Serviços Municipais de
Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Maria de
Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho. 03-1-034 146

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso

Anulação de concurso

Para os devidos efeitos torna-se público, que por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Almeida, de 19 de Julho de
2001, foi anulado o concurso interno para preenchimento de dois
lugares para assistente administrativo principal, revogando assim o
anterior despacho de 10 de Maio do corrente ano, no qual tinha sido
determinado a abertura do referido concurso.

20 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José da Costa
Reis. 10-1-110 782

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares da carreira e categoria de condutor de máqui-
nas pesadas e veículos especiais, do grupo de pes-
soal auxiliar, do quadro de pessoal do município de
Arganil.

Nomeação de candidatos aprovados

Rui Miguel da Silva, presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público, 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, que por
seu despacho datado de 16 de Julho de 2001, foram nomeados, pro-
visoriamente de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, em lugar da carreira e
categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, do
grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal do município de
Arganil, os candidatos aprovados, Sebastião José Machado Gonçal-
ves, posicionado em primeiro lugar, e João Trindade Gonçalves
posicionado em segundo lugar, na lista de classificação final e or-
denação de candidatos.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República, em
conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro. [Nomeação isenta de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 46.º
em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

17 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel da
Silva. 05-1-033 552

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Nomeação em regime de substituição do lugar chefe
de Divisão de Águas e Saneamento (DAS)

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 21 de Junho de 2001, e no uso da competência que me confere
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a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, e nos termos do n.º 5 do artigo 18.º, e n.º 3 do artigo 21.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, nomeei para o cargo
de chefe de Divisão de Águas e Saneamento (DAS), a técnica su-
perior (engenharia civil) Perfeita dos Santos Fernandes, em regime
de substituição e por urgente conveniência de serviço, pelo período
de seis meses, com efeitos a partir de 22 de Junho de 2001. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei n.º 87-
-B/98, de 31 de Dezembro.)

 11 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
06-1-031 873

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de encarregado de operador de estações
elevatórias, de tratamento ou depuradoras.

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público pelo despacho n.º 95, do presidente da Câ-
mara Municipal de Barrancos, se encontra aberto concurso interno
de acesso geral, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, para provimento de
um lugar na categoria de encarregado de operador de estações ele-
vatórias, de tratamento ou depuradoras, existente no quadro de pes-
soal deste município, publicado no Apêndice n.º 145/2000 ao Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 251, de 30 de Outubro de 2000.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicadas as
regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à
administração local pelo 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 353-A/
89, de 16 de Outubro.

3 � Requisitos de admissão:
3.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
3.2 � Requisitos especiais � os referidos no n.º 16 do artigo 42.º

do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
4 � Remuneração mensal � a estabelecer nos termos do ar-

tigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
5 � Local de trabalho � área do município de Barrancos.
6 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento

da vaga existente em concurso cessando com o seu preenchimento.
7 � Conteúdo funcional � orienta e coordena a actividade dos

trabalhadores do sector, de acordo com as orientações superiormen-
te recebidas, para além de ser o responsável pelo funcionamento e
actividades das ETA�s ETAR�s do município, bem como a estação
de tratamento do complexo municipal de piscinas.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas até ao prazo acima fixado, mediante requerimento-tipo,
a solicitar na Secção de Pessoal Expediente, Informática e Arquivo,
deste município, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Barrancos, Praça do Município, 2, 7230-030 Barrancos, enviado pelo
correio com aviso de recepção ou entregue pessoalmente até ao úl-
timo dia do prazo acima indicado e no qual deverá constar o se-
guinte:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade,
número de identificação fiscal (NIF), concurso a que se candidata e
a indicação do Diário da República em que se encontra publicado
o presente aviso, declaração sob compromisso de honra e em alíne-
as separadas, da situação em que se encontra relativamente aos re-
quisitos constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8.2 � Os candidatos poderão ainda especificar nos seus requeri-
mentos, quaisquer circunstâncias que reputem susceptíveis de influí-
rem na apreciação do seu mérito ou que constituam motivo de pre-
ferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri se
devidamente comprovados.

9 � Os funcionários do município de Barrancos estão dispensa-
dos da apresentação dos documentos comprovativos das situações

indicados no n.º 8.1, sempre que os elementos se encontrem nos
respectivos processos individuais.

10 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes elementos:

10.1 � Curriculum vitae, actualizado e detalhado, devidamente
datado e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que exer-
ce e as exercidas anteriormente e os períodos de duração a que umas
e outras se reportam, relevantes para o exercício das funções ineren-
tes ao lugar, bem como a formação profissional complementar (es-
tágios, especializações, acções de formação, etc.).

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são:

a) Entrevista profissional de selecção;
b) Avaliação curricular.

11.1 � Avaliação curricular (AC):

HA + FP + EP + CS
AC = ��������

4

sendo:

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

em que:

HA = habilitações académicas/literárias, onde se ponderará o
seguinte:

sendo:

Escolaridade obrigatória = 12 valores;
10.º e 11.º ano = 14 valores;
12.º ano = 16 valores;
Bacharel = 18 valores;
Licenciatura = 20 valores.

FP = formação profissional � na formação profissional serão
avaliadas as acções de formações e aperfeiçoamento, em es-
pecial as relacionadas com a área funcional do lugar posta a
concurso, considerando:

Ausência de acções de formações = 10 valores;
Por cada acção de formação � 1 valor, até ao máximo de

20 valores.

EP = experiência profissional � na experiência profissional
será utilizada a seguinte fórmula:

sendo:

De 3 a 5 anos = 12 valores;
De 6 a 8 anos = 16 valores;
De 9 a 12 anos = 18 valores;
Mais de 12 anos = 20 valores.

CS = classificação de serviço � para o factor de classificação
de serviço é o seguinte:

Três menções finais de Muito bom � 20 valores;
Duas menções finais de Muito bom � 18 valores;
Uma menção final de Muito bom � 16 valores;
Três menções finais de Bom � 14 valores.

12 � A entrevista profissional de selecção (EPS), com duração
máxima de 30 minutos, visa determinar e avaliar, numa relação in-
terpessoal, de forma objectiva e sistemática, as capacidades e apti-
dões do candidato, relativamente ao perfil e exigências, para a fun-
ção a desempenhar, será classificada de 0 a 20 valores, e incidirá
sobre os seguintes factores de apreciação:

Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção:

1) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções
a desempenhar;

2) Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e
segurança demonstrada na procura de selecção perante si-
tuações problemáticas hipoteticamente colocadas;

3) Motivação relacionada com o projecto de carreira profissio-
nal e as expectativas em relação ao lugar a que concorre.
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sendo 1):

Conhece bem � 17 a 20 valores;
Conhece medianamente � 14 a 16 valores;
Conhece pouco � 9,5 a 13 valores;
Desconhece � menos de 9,5 valores.

sendo 2):

Muito elevada � 17 a 20 valores;
Elevada � 14 a 16 valores;
Média � 9,5 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores.

sendo 3):

Bem definida � 17 a 20 valores;
Medianamente definida � 14 a 16 valores;
Pouco definida � 9,5 a 13 valores;
Indefinida � menos de 9,5 valores.

A classificação da entrevista resultará da média aritmética simples
das pontuações obtidas nos n.os 1), 2) e 3).

13 � A classificação final será obtida numa escala de 0 a 20
valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

2AC + EPS
CF = �����

3

sendo:

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

14 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e bem as-
sim a classificação final do concurso serão fixadas no edifício sede,
deste serviço em local público e publicadas no Diário da República,
3.ª série.

15 � O júri, constituído nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, tem a seguinte composição:

Presidente � Isabel Catarina Caçador Sabino, vice-presidente
da Câmara Municipal de Barrancos.

Vogais efectivos � Maria Margarida Alcario Burgos, chefe da
DAF, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e Jacinto Domingos Mendes Saramago, técnico superior
de 2.ª classe e coord. da DASC.

Vogais suplentes � Manuel Damião Godinho, chefe de secção,
rs, Joaquim Ferreira Ferraz, encarregado de pessoal operário
qualificado.

20 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 10-1-110 783

CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

Aviso

Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, torna-se público que, por despachos do presidente
da Câmara de 10 de Julho de 2001, foram nomeados, provisoriamen-
te, funcionários do quadro de pessoal desta Câmara, precedidos dos
respectivos concursos externos de ingresso, os candidatos a seguir
mencionados:

Nome Categoria Escalão Índice

António Carvalhinho Trolha ......................... 1 134
Massano.

José Manuel Lopes Ferrão Trolha ......................... 1 134
Bernardo Leitão Marcos Serralheiro civil ......... 1 134
Licínio Duarte Vicente Condutor de máquinas 1 148

Soares. pesadas e veículos
especiais.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, sendo simultaneamente rescindido o contrato de trabalho a

termo certo celebrado entre esta autarquia e o primeiro nomeado,
desde 2 de Dezembro de 1999.

As referidas nomeações estão excluídas de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.

12 de Julho de 2001. � Por delegação o Vice-Presidente da Câ-
mara, José Quaresma Pinheiro. 05-1-033 549

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 48/2001

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico
superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que por despacho de 4
de Junho de 2001 do vereador da Câmara Municipal da Marinha
Grande, João Paulo Féteira Pedrosa, com competência delegada na
área da gestão e direcção de recursos humanos (despacho de 19 de
Outubro de 1999 do presidente da Câmara Municipal da Marinha
Grande), se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, con-
curso interno de acesso geral para um lugar de técnico superior de
biblioteca e documentação de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico
superior, para exercer funções no Sector de Bibliotecas e Arquivo,
da Divisão de Cultura e Património Histórico.

2 � Os requisitos de admissão ao concurso são os seguintes:

Gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

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

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

galmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-

co, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispen-
sável para o exercício da função e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória.

Especiais � os mencionados no artigo 4.º, n.º 1, alínea c) do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à
administração local por força e com as adaptações constan-
tes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e ar-
tigo 5.º, n.º 2, alínea c) do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de
Julho, nomeadamente deter a categoria de técnico superior de
biblioteca e documentação de 2.ª classe com o mínimo de três
anos na categoria classificados de Bom.

3 � Os candidatos estão dispensados da apresentação dos do-
cumentos comprovativos dos requisitos a que aludem as alíneas a)
a f) do n.º 2 do artigo 29.º do já citado Decreto-Lei n.º 204/98, sem
prejuízo do exigido nos n.os 16 e 17 do presente aviso.

4 � O local de trabalho é no concelho da Marinha Grande, sendo
o vencimento o correspondente ao escalão 1, índice 460 do sistema
retributivo da função pública, e as condições de trabalho e regalias
sociais as genericamente vigentes para a função pública.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa II do Decreto-Lei
n.º 247/91, de 10 de Julho, nomeadamente conceber e planear ser-
viços e sistemas de informação; estabelecer e aplicar critérios de
organização e funcionamento dos serviços; seleccionar, classificar e
indexar documentos sob a forma textual, sonora, visual ou outra, para
o que necessita de desenvolver e adaptar sistemas de tratamento
automático ou manual, de acordo com as necessidades específicas
dos utilizadores; definir procedimentos de recuperação e exploração
de informação; apoiar e orientar o utilizador dos serviços.

6 � O concurso é válido para a vaga existente e extingue-se com
o preenchimento da mesma.

7 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente � João Paulo Féteira Pedrosa, vereador.
Vogais efectivos � Maria Tereza Lages Coelho dos Santos

Marques, vereadora, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos legais, e Maria Madalena Ferreira de
Oliveira, chefe de Divisão Administrativa e de Recursos
Humanos.
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Vogais suplentes � Helena Isabel Mendes Godinho, chefe de
Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico, e Joa-
quim Manuel Rodrigues Costa, director de Departamento
Técnico.

8 � Os métodos de selecção são os seguintes � avaliação curri-
cular e entrevista profissional de selecção.

9 � Na avaliação curricular são ponderados os seguintes elementos:

a) Habilitações literárias:

Exigidas � 18 valores;
Mais do que as exigidas � 20 valores.

b) Experiência profissional:

Com três anos � 18 valores;
Entre quatro a seis anos � 19 valores;
Mais de seis anos � 20 valores.

Só será contabilizado o tempo de experiência profissional
que se adeqúe às funções inerentes ao lugar colocado a
concurso.

b) Formação profissional:

Acções de formação de duração igual ou superior a dois
dias e até uma semana � 1 valor/cada;

Acções de formação superiores a uma semana e até um
mês � 3 valores/cada;

Acções de formação superiores a um mês � 5 valores/
cada.

Para efeitos de ponderação, considera-se que uma semana
corresponde a cinco dias com sete horas cada um.
Só serão contabilizadas as acções de formação adequadas
às funções inerentes ao lugar colocado a concurso, não
podendo este factor ser superior a 20 valores.

10 � Na entrevista profissional de selecção avaliar-se-ão os se-
guintes aspectos:

a) Conhecimentos do conteúdo funcional do lugar � 4 valo-
res;

b) Sentido responsabilidade � 6 valores;
c) Capacidade de inovação � 6 valores;
d) Sentido crítico � 4 valores.

11 � O ordenamento final dos concorrentes, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

HL + EP + FP + EPS
CF = ���������

4

em que:

CF = classificação final;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1 � As designações HL, EP e FP constituem factores de pon-
deração da avaliação curricular.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, o respectivo sistema
de classificação final e a respectiva fórmula classificativa, consta-
rão de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas fa-
cultadas aos candidatos que as solicitem na Secção de Recursos
Humanos.

13 � Em caso de igualdade de classificação aplicar-se-á o pre-
visto no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O provimento do lugar é feito por nomeação.
15 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento em folha de papel normalizado, ou em impresso próprio
fornecido pelos serviços, dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal da Marinha Grande, podendo ser remetido pelo correio até ao
último dia do prazo estabelecido neste aviso, com aviso de recep-
ção, para a Câmara Municipal da Marinha Grande, Praça de
Stephens, 2430-960 Marinha Grande, ou entregues pessoalmente na
Secção de Recursos Humanos, no edifício dos Paços do Município,
devendo nele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-

tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fis-
cal de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigi-
das para o desempenho do cargo;

c) Todos os candidatos deverão proceder à indicação da cate-
goria que possuem, serviço a que pertencem, natureza do
vínculo, o tempo efectivo na categoria, na carreira e na
função pública, além da classificação de serviço nos últi-
mos três anos (menção qualitativa e quantificativa);

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia,
só serão tidas em consideração pelo júri do concurso se
devidamente comprovadas;

e) Identificação do concurso mediante referência ao número e
data do presente aviso de abertura.

16 � Os candidatos devem anexar a seguinte documentação:

Curriculum vitae datado e assinado, fotocópia do bilhete de
identidade e do cartão de contribuinte fiscal, sob pena de
exclusão da candidatura.

17 � Devem ainda anexar, documentos comprovativo das habi-
litações literárias e ou profissionais e da formação profissional (fo-
tocópia de documento autêntico ou autenticado por notário público
desde que conferida com o original ou documento autenticado exi-
bido perante o funcionário que a receba � artigo 32.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril), além de todos os outros
documentos que julguem relevante anexar para apreciação do seu
mérito, sob pena de não atribuição de pontuação no respectivo fac-
tor de apreciação curricular.

18 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
19 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo Decreto-

-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e demais legislação, se aplicável.

20 � A lista de candidatos admitidos a que se refere o artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado, será afixada na Secção de
Recursos Humanos, sita no edifício dos Paços do Município.

21 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
através dos meios definidos no artigo 40.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 204/98.

8 de Junho de 2001. � O Vereador (com competência delegada
por despacho de 19 de Outubro de 1999), João Paulo Féteira Pe-
drosa. 10-1-110 788

Aviso SRH n.º 61/2001

Nomeação em regime de substituição

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que por despacho do
presidente da Câmara, Álvaro Neto Órfão, datado de 27 de Junho
de 2001, foi prorrogada a nomeação em regime de substituição, pelo
período de seis meses, com início em 1 de Julho de 2001, ao abri-
go do disposto no artigo 21.º, n.º 3 da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, aplicável à administração local por força e com as adaptações
constantes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no car-
go director de Departamento Técnico, do grupo de pessoal dirigen-
te, o engenheiro civil de 2.ª classe, do quadro de pessoal da Câma-
ra Municipal da Marinha Grande, Joaquim Manuel Rodrigues Costa.

28 de Junho de 2001. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 10-1-110 786

Aviso SRH n.º 62/2001

Revogação de despacho de reclassificação profissional

Em cumprimento do disposto no artigo 6.º, n.º 5 do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administração local por
força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, e dos artigos 143.º e 144.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, faz-se público que por despacho datado de
27 de Junho de 2001, do vereador João Paulo Féteira Pedrosa, com
competência delegada por despacho do presidente da Câmara data-
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do de 19 de Outubro de 1999, para decidir todos os assuntos rela-
cionados com a gestão e direcção dos recursos humanos, foi revo-
gado parcialmente, ao abrigo dos artigos 141.º, n.º 1 e 142.º, n.º 2,
ambos do Código do Procedimento Administrativo e 47.º da Lei de
Processo nos Tribunais Administrativos (Decreto-Lei n.º 267/85, de
16 de Julho), o despacho do mesmo vereador datado de 19 Feve-
reiro de 2001 na parte em que procedeu à reclassificação do funci-
onário Jorge Oliveira Mendes na categoria de auxiliar de serviços
gerais com efeitos a partir de 1 de Março 2001.

Em consequência da revogação que produziu efeitos retroactivos
à data daquele primeiro despacho (19 de Fevereiro de 2001), foi o
funcionário reposicionado na categoria de auxiliar administrativo que
detinha àquela data.

28 de Junho de 2001. � O Vereador (com competência delega-
da por despacho de 19 de Outubro de 1999), João Paulo Féteira
Pedrosa. 10-1-110 787

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Mira de 20 de Julho de 2001,
foram nomeados na categoria de assistente administrativo especia-
lista, da carreira de assistente administrativo, do grupo de pessoal
administrativo, do quadro de pessoal desta autarquia, Maria Helena
de Miranda Mesquita Caldeira e João Albertino Domingues Claro,
candidatos aprovados em concurso interno de acesso geral, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 113, de
16 de Maio de 2001.

Os candidatos deverão aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

20 de Julho de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 05-1-033 545

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso

Para os devidos efeitos e 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 Dezem-
bro, se torna público que, por meu despacho de 13 de Julho de 2001,
e usando da competência própria que me é conferida pelo artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, prorroguei a nome-
ação, em regime de substituição, pelo período de seis meses, do
engenheiro civil (assessor) Adelino Caridade Miranda, para o cargo
de director de departamento do Departamento de Obras e Serviços
Urbanos, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro, por se encontrar a decorrer procedimento de concurso,
aberto por despacho de 29 de Dezembro de 2000.

Mais se torna público que o provimento da presente prorrogação
de nomeação produz efeitos a partir de 17 de Julho de 2001. (Não
carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)

13 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Oliveira de Sousa Antunes. 05-1-033 555

Aviso

Para os devidos efeitos e 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 Dezem-
bro, se torna público que, por meu despacho de 13 de Julho de 2001,
e usando da competência própria que me é conferida pelo artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, prorroguei a nome-
ação, em regime de substituição, pelo período de seis meses, do
engenheiro técnico civil (especialista principal) Carlos Alberto
Abrantes Borges, para o cargo de chefe de divisão da Divisão de
Saneamento Básico, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, por se encontrar a decorrer procedimento
de concurso, aberto por despacho de 27 de Dezembro de 2000.

Mais se torna público que o provimento da presente prorrogação
de nomeação produz efeitos a partir de 17 de Julho de 2001. (Não
carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)

13 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Oliveira de Sousa Antunes. 05-1-033 556

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara de 6 de Julho de 2001, se encontra aberto
pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso para provi-
mento de cinco lugares de auxiliar de serviços gerais, de acordo com
as seguintes condições:

a) Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, está garantida a reserva de
um lugar para candidato com deficiência, devidamente com-
provada, com um grau de incapacidade igual ou superior a
60%.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, Decreto-Lei n.º 204-A/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � O concurso é válido para estas vagas e extingue-se com o seu
preenchimento.

4 � Local de trabalho � Óbidos e área do concelho.
5 � Vencimento � conforme Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de

Dezembro, e posteriores alterações, índice 120, escalão 1.
6 � Condições de admissão:

a) Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Escolaridade obrigatória.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Óbidos, o
qual deverá ser entregue pessoalmente nesta Câmara, ou remetido
pelo correio para a Câmara Municipal de Óbidos, 2510-086 Óbidos,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, re-
querimento do qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação, si-
tuação militar, número de contribuinte e morada completa);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao Diário da

República em que foi publicado o lugar a que se candidata;
d) Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-

mento sob compromisso de honra, o respectivo grau de
incapacidade e tipo de deficiência, devem ainda mencionar
os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo
de selecção (Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro).

8 � Documentos a apresentar:

a) Certificado de habilitações literárias ou outro documento
idóneo;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais serão dispensa-
dos temporariamente, desde que os candidatos declarem no
respectivo requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada um desses requisitos.

9 � A não apresentação dos documentos dos requisitos de admis-
são constantes do presente aviso de abertura determina a exclusão
do concurso.

10 � Conteúdo funcional � o previsto 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 (assegura a limpeza e conservação das instalações;
colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem,
desmontagem e conservação de equipamentos; auxilia a execução de
cargas e descargas; executa outras tarefas, não especificadas, de ca-
rácter manual �).

11 � Métodos de selecção � prova oral de conhecimentos e en-
trevista profissional de selecção.

Classificação � as provas serão classificadas individualmente de
0 a 20 valores.
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A prova de conhecimentos terá a duração máxima de 30 minutos
e incidirá sobre a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto disciplinar);
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-

ções (Regime de férias, faltas e licenças);
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (estabelece o quadro de com-

petências, assim como o regime jurídico do funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias);

Carta deontológica dos serviços públicos.

Na entrevista profissional de selecção serão avaliadas as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos; motivação e dinamismo;
conhecimentos gerais e de manutenção do equipamento afecto aos
serviços de limpeza; organização e responsabilidade.

Esta prova terá a duração máxima de 15 minutos.
A classificação dos candidatos na entrevista será a resultante da

seguinte média ponderada:
MD + CG + OR

EPS = �������
3

em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
MD = motivação e dinamismo;
CG = conhecimentos gerais;
OR = organização e responsabilidade.

Classificação final de acordo com a seguinte fórmula � escala de
0 a 20 valores.

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos can-
didatos, sempre que solicitada.

13 � A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município, em Óbidos.

14 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
16 � Júri do concurso:

Presidente � Maria Helena da Nazaré Castro Martins Correia,
vice-presidente.

Vogais efectivos � Maria Manuela Batista Pinto dos Santos,
chefe de secção, e Maria de Lurdes Ferreira Faria Duarte,
encarregada do pessoal auxiliar.

Vogais suplentes � Almerinda Maria dos Santos Timóteo, au-
xiliar de serviços gerais, e Maria Rita Elias de Sousa Rocha,
tesoureira especialista.

A primeira vogal efectiva substituirá a presidente do júri, nas suas
faltas e impedimentos.

17 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
18 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos, qual-

quer documento justificativo das declarações prestadas.
19 � 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.

11 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José António
Pereira Júnior. 05-1-033 544

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 117

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 3 de Julho de 2001, no uso das competências que me são atri-

buídas pelo artigo 68.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:

Um lugar de técnico profissional de 1.ª classe (área sócio-cul-
tural), pertencente ao grupo de pessoal técnico profissional,
a que corresponde o escalão 1, índice 215 (130 200$), con-
forme consta no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Validade do concurso � é válido para a vaga posta a con-
curso 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 � em termos genéricos, os constantes
no Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, datado de 27 de Janeiro.

5 � Requisitos gerais de admissão � serão admitidos os candi-
datos que reunirem os requisitos definidos no artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5.1 � Requisitos especiais de admissão � os mencionados na
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 2 do mesmo artigo do Decre-
to-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-
-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 compro-
vadas.

6.3 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia simples do certificado das habilitações literárias;
b) Declaração, sob compromisso de honra, e em alíneas separa-

das, 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 pertencen-
tes à Câmara Municipal de Odemira.

6.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Métodos de selecção � 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 literária 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.
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Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na aplicação 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 na aplicação dos métodos de
selecção, considerando-se não aprovados os candidatos que obte-
nham a classificação 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, 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.

Membros efectivos do júri:

Presidente � vereador em regime de permanência, Dr. António
Manuel Viana Afonso.

Vogais � técnica superior principal, Dr.ª Natália José da Pie-
dade Costa Correia, e a técnica superior estagiária, Dr.ª Isa-
bel Maria G. Costa Vilhena.

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.

6 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 10-1-110 789

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Honorina Maria Pereira Silvestre, presidente do conselho de admi-
nistração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do
município de Montijo:

Torna público, em cumprimento do disposto no artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, em con-
formidade com a deliberação do conselho de administração destes
Serviços Municipalizados, adoptada por unanimidade na sua reunião
ordinária realizada no dia 6 de Março de 2001, que se procedeu à
reclassificação profissional da funcionária a seguir indicada, por

aplicação dos critérios de transição previstos na legislação supra
indicada:

Arlete da Costa Rodrigues Godinho, apontador, índice 139,
escalão 1, reclassificada na categoria de assistente adminis-
trativa, índice 191, escalão 1.

A nomeada tem o prazo de 20 dias a partir da data de publica-
ção do presente aviso no Diário da República, para aceitar a nome-
ação. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

1 de Junho de 2001. � A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Honorina Maria Pereira Silvestre. 10-1-110 804

Aviso

Nomeação

 Honorina Maria Pereira Silvestre, presidente do conselho de admi-
nistração:

Torna público que o conselho de administração na reunião ordi-
nária de 12 de Julho de 2001, deliberou, nomear, nos lugares de
técnico profissional de 1.ª classe, secretariado, as candidatas Ana
Isabel Carvalheira Falardo Baía e Ana Maria Rei de Oliveira Cor-
reia Branco, na sequência de concurso interno de acesso limitado,
aberto por aviso afixado no placard dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento, em 19 de Março de 2001.

As nomeadas deveram aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Junho de 2001. � A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Honorina Maria Pereira Silvestre. 10-1-110 803

Aviso

Requisição

Honorina Maria Pereira Silvestre, presidente do conselho de admi-
nistração:

Torna público que, o conselho de administração na reunião ordi-
nária de 3 de Abril de 2001, deliberou autorizar, de acordo com o
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, a requisição por um ano, com início a 15 de Abril
de 2001, da técnica especialista, Ana Maria Troncho Sequeira
Amaral, do quadro da Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da
Qualidade Alimentar.

5 de Julho de 2001. � A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Honorina Maria Pereira Silvestre. 10-1-110 805
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

GERMEN INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Sede: Rua de Joaquim Pinto, 91, Senhora da Hora, Matosinhos

Capital social: e 2 700 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 13 327/20000713.

Pessoa colectiva n.º 500068496.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os accionistas da Germen
Investimentos, SGPS, S. A., para a assembleia geral que terá lugar
no próximo dia 24 de Setembro de 2001, pelas 15 horas, na sede
social, sita à Rua de Joaquim Pinto, 91, na Senhora da Hora, conce-
lho de Matosinhos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o projecto de cisão-fusão e fusão por in-
corporação entre as sociedades Germen Investimentos,
SGPS, S. A., Germen � Moagem de Cereais, S. A., Socie-
dade Fomento Industrial, SGPS, S. A., e Sociedade Indus-
trial de Vila Franca, S. A., conforme apresentado pelo con-
selho de administração;

2.º Designar administradores para executar as deliberações que
vierem a ser aprovadas.

O projecto de cisão-fusão e fusão por incorporação foi registado
nas competentes Conservatórias do Registo Comercial do Porto e
de Lisboa.

Os elementos de informação a que se refere o artigo 289.º do
Código das Sociedades Comerciais, o referido projecto de cisão-fusão
e fusão por incorporação, bem como a documentação a que se refe-
re o artigo 101.º do referido Código, podem ser consultados, a par-
tir desta data, na sede social de cada uma das sociedades intervenientes
na operação, durante as horas normais de expediente, pelos respec-
tivos accionistas e credores sociais.

Poderão participar na assembleia todos os accionistas detentores
de acções, depositadas numa instituição bancária, em seu nome, até
oito dias antes da data da assembleia. A cada 100 acções corres-
ponderá um voto.

Os accionistas podem fazer-se representar nos termos dos arti-
gos 380.º e 381.º do Código das Sociedades.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Manuel Esteves de Aguiar. 06-2-053 896

SNAB � SOCIEDADE NACIONAL DOS ARMADORES
DE PESCA, S. A.

Sede: Avenida de Pedro Álvares Cabral, Gafanha da Nazaré

Capital social: e 4 649 630

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o
n.º 863/960116.

Pessoa colectiva n.º 500260702.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade SNAB � Sociedade Na-
cional dos Armadores de Pesca, S. A., para se reunir, na sede social,
no próximo dia 18 de Setembro, pelas 15 horas e 30 minutos, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o projecto de fusão das socieda-
des Sociedade de Pesca Miradouro, S. A., e SNAB � Socie-
dade Nacional dos Armadores de Pesca, S. A., mediante a
incorporação da segunda na primeira;

2.º Dar poderes a um administrador da Sociedade para outor-
gar a escritura de fusão, conferindo-lhe ainda poderes para
constituir procurador para o mesmo acto em caso de im-
pedimento.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais dá-se conhecimento de que foi
efectuado o registo do projecto de fusão das sociedades Sociedade de
Pesca Miradouro, S. A., e SNAB � Sociedade Nacional dos Arma-
dores de Pesca, S. A., mediante a incorporação da segunda na pri-
meira.

O projecto de fusão e a documentação anexa podem ser consulta-
dos na sede da Sociedade pelos sócios e pelos credores sociais.

20 de Julho de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Manuel Fernando Pereira de Oliveira. 10-2-124 810

SOCIEDADE DE PESCA MIRADOURO, S. A.

Sede: Avenida de Pedro Álvares Cabral, Gafanha da Nazaré

Capital social: e 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o
n.º 44/650810.

Pessoa colectiva n.º 500267871.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade Sociedade de Pesca Mi-
radouro, S. A., para se reunir, na sede social, no próximo dia 18 de
Setembro, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o projecto de fusão das socieda-
des Sociedade de Pesca Miradouro, S. A., e SNAB � Socie-
dade Nacional dos Armadores de Pesca, S. A., mediante a
incorporação da segunda na primeira;

2.º Dar poderes a um administrador da Sociedade para outor-
gar a escritura de fusão, conferindo-lhe ainda poderes para
constituir procurador para o mesmo acto em caso de im-
pedimento.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais dá-se conhecimento de que foi
efectuado o registo do projecto de fusão das sociedades Sociedade de
Pesca Miradouro, S. A., e SNAB � Sociedade Nacional dos Arma-
dores de Pesca, S. A., mediante a incorporação da segunda na pri-
meira.

O projecto de fusão e a documentação anexa podem ser consulta-
dos na sede da Sociedade, pelos sócios e pelos credores sociais.

20 de Julho de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Manuel Fernando Pereira de Oliveira. 10-2-124 811

AVISOS

NITIN � NOVA INDÚSTRIA DE TINTAS, S. A.

Sede social: Avenida de D. Carlos I, 42, sobreloja, freguesia
de São Paulo, Lisboa

Capital social: 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 11 058.

Contribuinte n.º 501077006.

Anúncio
Redenominação e renominalização de 500 000 acções

representativas do capital social

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto-
-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e conforme deliberação tomada
em reunião da assembleia geral de accionistas desta sociedade, reali-
zada em 30 de Março de 2001, informam-se os Srs. Accionistas de
que a NITIN � Nova Indústria de Tintas, S. A., vai proceder à
redenominação e renominalização das acções representativas do seu
capital social, nos termos seguintes:

1 � Valores a redenominar � 500 000 acções, tituladas ao por-
tador, do valor nominal de 1000$ cada uma.
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2 � Fonte normativa em que se assenta a decisão de redeno-
minação: Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro.

3 � Taxa de conversão � a taxa de conversão fixada irrevo-
gavelmente pelo Conselho da União Europeia, de acordo com o n.º 4
do artigo 109.º-L do Tratado que Institui a Comunidade Europeia,
que é de 200$482.

4 � Método de redenominação � redenominação para e 4,99 do
valor nominal de 1000$ das acções representativas do capital so-
cial, mediante a aplicação da taxa de conversão de 200$482;
subsequente renominalização para e 5 do valor nominal de cada
acção, sem que daí resulte alteração do número de acções emitidas
pela sociedade; proceder em consequência ao aumento do capital
social da sociedade, mediante incorporação de reservas legais, no
montante de 1 205 000$, por forma a igualar o valor do capital
social directamente convertido em euros com a soma do valor uni-
tário das acções que o representam após a redenominação e
renominalização, passando o capital a ser de e 2 500 000, repre-
sentado por 500 000 acções do valor nominal de e 5 cada uma; al-
teração consentânea da redacção do artigo 6.º do pacto social da
sociedade.

5 � Data de início e termo da redenominação � a redenominação
terá lugar no dia 10 de Setembro de 2001 na sede da sociedade.

6 � Data prevista para o pedido de inscrição da redenominação e
renominalização no registo comercial � 17 de Setembro de 2001.

25 de Julho de 2001. � O Conselho de Administração: (Assina-
turas ilegíveis.) 06-2-053 891

GALVAMETA � GALVANIZAÇÃO E METALURGIA, S. A.

Sede social: Estrada Nacional n.º 13, lugar do Souto, Maia

Capital social: 48 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 18 202.

Contribuinte n.º 500123608.

Anúncio
Redenominação e renominalização de 48 000 acções

representativas do capital social

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto-
-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e conforme deliberação tomada
em reunião da assembleia geral de accionistas desta sociedade, reali-
zada em 30 de Março de 2001, informam-se os Srs. Accionistas de
que a GALVAMETA � Galvanização e Metalurgia, S. A., vai pro-
ceder à redenominação e renominalização das acções representati-
vas do seu capital social, nos termos seguintes:

1 � Valores a redenominar � 9600 acções, tituladas ao porta-
dor, do valor nominal de 5000$ cada uma.

2 � Fonte normativa em que se assenta a decisão de redeno-
minação � Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro.

3 � Taxa de conversão � a taxa de conversão fixada irrevo-
gavelmente pelo Conselho da União Europeia, de acordo com o n.º 4
do artigo 109.º-L do Tratado que Institui a Comunidade Europeia,
que é de 200$482.

4 � Método de redenominação � redenominação para e 24,94
para e 25 das acções representativas do capital social, mediante a
aplicação da taxa de conversão de 200$482; subsequente reno-
minalização para e 25 do valor nominal de cada acção, sem que daí
resulte alteração do número de acções emitidas pela sociedade; pro-
ceder em consequência ao aumento do capital social da sociedade,
mediante incorporação de reservas legais, no montante de 115 680$,

por forma a igualar o valor do capital social directamente conver-
tido em euros com a soma do valor unitário das acções que o repre-
sentem após a redenominação e renominalização, passando o capi-
tal a ser de e 240 000, representado por 9600 acções, todas ao
portador, com o valor nominal de e  25 cada uma; alteração
consentânea da redacção do artigo 3.º do pacto social da sociedade.

5 � Data de início e termo da redenominação � a redenominação
terá lugar no dia 10 de Setembro de 2001 na sede da sociedade.

6 � Data prevista para o pedido de inscrição da redenominação e
renominalização no registo comercial � 17 de Setembro de 2001.

25 de Julho de 2001. � Pelo Conselho de Administração: (Assi-
naturas ilegíveis.) 06-2-053 892

SF � SOCIEDADE DE CONTROLO, S. A. (SGPS)

Sede social: Praça de Teixeira de Pascoais, 11, Porto

Capital social: 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 7641.

Contribuinte n.º 501919775.

Anúncio
Redenominação e renominalização de 600 000 acções

representativas do capital social

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto-
-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e conforme deliberação tomada
em reunião da assembleia geral de accionistas desta Sociedade, rea-
lizada em 30 de Março de 2001, informam-se os Srs. Accionistas de
que a SF � Sociedade de Controlo, S. A. (SGPS), vai proceder à
redenominação e renominalização das acções representativas do seu
capital social, nos termos seguintes:

1 � Valores a redenominar � 600 000 acções, tituladas e ao por-
tador, do valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � Fonte normativa em que se assenta a decisão de redeno-
minação � Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro.

3 � Taxa de conversão � a taxa de conversão fixada irrevo-
gavelmente pelo Conselho da União Europeia, de acordo com o n.º 4
do artigo 109.º-L do Tratado que Institui a Comunidade Europeia,
que é de 200$482.

4 � Método de redenominação � redenominação para e 4,99 do
valor nominal de 1000$ das acções representativas do capital so-
cial, mediante a aplicação da taxa de conversão de 200$482;
subsequente renominalização para e 5 do valor nominal de cada
acção, sem que daí resulte alteração do número de acções emitidas
pela Sociedade; proceder em consequência ao aumento do capital
social da Sociedade, mediante incorporação de reservas legais, no
montante de 1 446 000$, por forma a igualar o valor do capital
social directamente convertido em euros com a soma do valor uni-
tário das acções que o representam após a redenominação e
renominalização, passando o capital a ser de e 3 000 000, repre-
sentado por 600 000 acções do valor nominal de e 5 cada uma; al-
teração consentânea da redacção do artigo 6.º do pacto social da
Sociedade.

5 � Data de início e termo da redenominação � a redenominação
terá lugar no dia 10 de Setembro de 2001 na sede da Sociedade.

6 � Data prevista para o pedido de inscrição da redenominação e
renominalização no registo comercial � 17 de Setembro de 2001.

25 de Julho de 2001. � O Conselho de Administração: (Assina-
turas ilegíveis.) 06-2-053 893

BALANCETES

BNP FACTOR � COMPANHIA INTERNACIONAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 3523, 6.º, sul, Apartado 1281, 4104-801 Porto

Capital social: 1 300 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 504.
Contribuinte n.º 501910484.
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Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

2001
Código 2000Activodas contas Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10+11+130 11 � Caixa e disponibilidades em bancos
centrais ................................................. 7 261 � 7 261 187 618

12+13�130 12 � Disponibilidades à vista sobre insti-
tuições de crédito ................................. 1 919 389 � 1 919 389 114 992

20+21+280+281+
2880+2881+2890+ 13 � Outros créditos sobre instituições

2891�29000�29001� de crédito ............................................. � � � �
29010�20011�2591

16+22+23+282+
283+287+2882+2883+

2887+2892+2893+2897� 14 � Créditos sobre clientes ................... 245 437 589 4 138 387 241 299 202 138 642 160
29002�29003�29012�

29013�29017�2952

240+241+245+255+
2580+26+2840+ 15 � Obrigações e outros títulos de rendi-

2884+2894�290140� mento fixo ........................................... � � � �
2920�2921�2925�2953

2400+2401+2410+
2500+2501+2510+
2600+2601+2610 a) Obrigações e outros títulos de rend.
2840+2884+2894�    fixo � de emissores públicos ........ � � � �

290140(1)�29200�29210�
2925-2953

2402+2411+2412+
245+2552480+2502+

2511+2512+2580+ 2602+ b) Obrigações e outros títulos de rend.
2611+2612+2840+2884+ fixo � de outros emissores .......... � � � �
2894�290140(2)�29209�

29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�) (�) (�) (�)

243+244+245+255+2481�
24810+2490�2491+

253+254+2581� 6 � Acções e outros títulos de rendim.1
25810+2841�290141� variável ................................................ � � � �

291�2923�2924�
2925-2953+5624 (dev.)

400�490 17 � Participações .................................. � � � �
401�491 18 � Partes de capital em emp. coligadas � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 45 274 35 453 9 821 15 734

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 1 282 911 998 183 284 728 297 684468+4691�482

420+4280+461�  (Dos quais: imóveis de serv. próp.) (�) (�) (�) (�)4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ...... � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital

próprio ................................................. � � � �

14+15+19+27�
27003�29007�2959� 13 � Outros activos ................................ 1 725 591 � 1 725 591 1 725 591

299+402+409�499

51+55+56 (dev.)(3)+ 15 � Contas de regularização ................. 268 051 � 268 051 149 26958 (dev.)+59(4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... � � � �

      Total do activo ................... 250 686 066 5 172 023 245 514 043 141 133 048

(Em euros)

Código Passivo 2001 2000das contas

30+31+35(6) 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. 202 358 969 100 765 799

30020+30120+
30220+31020+ 1a) À vista .............................................................................................. 27 434 049 53 029 708

31220+31320+31920
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1�1a) 1b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................... 174 924 920 47 736 091

32+33+35(6) 12 � Débitos para com clientes .................................................................... � �

3213+3223 1a) Depósitos de poupança .................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 1b) Outros débitos .................................................................................. � �

3200+3210+3220+3230 1 ba) À vista ...................................................................................... � �
b)�ba) bb) A prazo .................................................................................... � �

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... � �

341 1a) Obrigações em circulação ................................................................. � �
340+342+349 1b) Outros ............................................................................................... � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 9 597 911 8 944 560

52+54+56 (cred.)+ 15 � Contas de regularização ........................................................................ 3 862 328 3 890 84258 (cred.)+59(5)

610+611+612+613 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... � �

612  a) Provisões para pensões e encargos similares .................................... � �
610+611+613  b) Outras provisões ................................................................................ 1 142 416 900 604

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 9 975 958 9 975 958
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 6 484 373 6 484 373
632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. � �

630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 11 161 114 9 436 078
633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... � �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 930 974 734 834

                            Total do passivo ............................................. 245 514 043 141 133 048

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do razão (quando saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica «1 � Débitos para com instituições de crédito», é incluída a parte do saldo relativa a recursos de instituições de crédito e na rubrica «2 � Débitos para

com clientes», a parte respeitante a recursos de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2001das contas

90+970 1 � Passivos eventuais ............................................................................................................ �

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endossos de efeitos redescontados .............................. �
970 Cauções e activos dados em garantia ........................................................................ �

92 2 � Compromissos .................................................................................................................. 72 229 522

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........... �

13 de Julho de 2001. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
6-2-53 829

(Em euros)

Código Passivo 2001 2000das contas
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4.  Empresas � Registo comercial

SANTARÉM
ALCANENA

AMARINO JOÃO DUARTE OLIVEIRA LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 768/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504107950; data: 01-
-6-20.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114011

ABDIEL MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 291/
881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502049634; data: 01-
-6-21.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114143

CURTUMES IRMÃOS VIEIRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 351/
020981; identificação de pessoa colectiva n.º 501189491; data: 01-
-6-21.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114194

NEVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 400/
281281; identificação de pessoa colectiva n.º 501228411; data: 01-
-6-21.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114054

SANTOS & BAIRROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 519/
161092; identificação de pessoa colectiva n.º 502861428; data: 01-
-6-21.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114097

CURTUMES VALE MINHOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 805/
981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504679210; data: 01-
-6-21.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114976

AMBIALCA � ENGENHARIA
DO AMBIENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 875/
000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504948245; data: 01-
-6-18.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14111748

CRIAÇÕES TÊXTEIS OMAGIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 557/
020793; identificação de pessoa colectiva n.º 503030449; data: 01-
-6-19.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14110431

ERNESTO COELHO PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 627/
021194; identificação de pessoa colectiva n.º 503303070; data: 01-
-6-19.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14110482

MALHAS RITALI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 481/
140292; identificação de pessoa colectiva n.º 502702745; data: 01-
-6-19.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 02536617
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RESTAURANTE GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 572/
231193; identificação de pessoa colectiva n.º 503092878; data: 01-
-6-18.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14111756

J. FATÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 410/
010776; identificação de pessoa colectiva n.º 500574707; data: 01-
-6-19.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14114534

ALMEIRIM

COOPEAL, COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
ECONÓMICA DE ALMEIRIM, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 2/
831027; identificação de pessoa colectiva n.º 500638098; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 8/010321.

Certifico que, por escritura de 9 de Abril de 1999, a fl. 59 do
livro n.º 499-D do Cartório Notarial de Almeirim e por escritura de
rectificação a fl. 32 v.º do livro n.º 548-D do Cartório Notarial de
Almeirim, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 1.º, 6.º, n.os 1 e 2, 12.º, n.º 2, alínea e), 17.º, n.º 2, 20.º,
n.º 1, 24.º, n.º 1, 41.º, n.º 2, 43.º, 44.º, 48.º, 67.º, n.º 1, alínea a),
70.º, n.os 1, 2 e 3, e 73.º, n.º 1, e adicionamento do artigo 76.º, que
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A COOPEAL, Cooperativa de Habitação Económica de Almei-
rim, S. C. A. R. L., passa a adoptar a denominação de COOPEAL,
Cooperativa de Habitação Económica de Almeirim, C. R. L., regen-
do-se pelos presentes estatutos, pelo Código Cooperativo e demais
legislação aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, sendo
o seu valor mínimo inicial de 2500 euros, encontrando-se já reali-
zado.

2 � O capital social é constituído por títulos nominais de 5 eu-
ros cada um, devendo cada cooperador subscrever, no mínimo, 20 tí-
tulos.

ARTIGO 12.º

2 � ...........................................................................................
e) Os excedentes anuais líquidos.

ARTIGO 17.º

2 � Esta reserva é constituída por um montante não superior a
10 %, a fixar pela assembleia geral, da soma dos valores referidos
nas alíneas a) a f) do artigo 57.º destes estatutos.

ARTIGO 20.º

1 � No acto de admissão, o cooperador pagará uma jóia no valor
de 30 000$ de uma só vez, do qual reverterá 50 % para a reserva
legal e 50 % para reserva de educação e formação cooperativa.

ARTIGO 24.º

1 � A admissão dos cooperadores será feita mediante propos-
ta dirigida à direcção, assinada pelo candidato, ou a seu rogo, da
qual deverão constar, além dos respectivos elementos de identi-
ficação, os do seu agregado familiar, bem como o rendimento desse
agregado.

ARTIGO 41.º

2 � A dissolução não terá lugar se, pelo menos, cinco membros
se declararem dispostos a assegurar a permanência da Cooperativa
quaisquer que sejam os votos, em número contra.

ARTIGO 43.º

É admitido o voto por correspondência, sob condição de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e de assinatura do cooperador ser reconheci-
da nos termos legais.

ARTIGO 44.º

É admitido o voto por representação, devendo o mandato, ape-
nas o outro cooperador ou o familiar maior do mandante que com
ele coabite, constar de documento escrito dirigido ao presidente da
mesa da assembleia geral com a assinatura do mandante reconhecida
nos termos legais.

ARTIGO 45.º

2 � (Eliminado.)
3 � (Eliminado.)

ARTIGO 48.º

A direcção pode delegar poderes de representação e administra-
ção para a prática de certos actos ou de certas categorias de actos
em qualquer dos seus membros, em gerentes ou outros mandatários.

ARTIGO 67.º

1 � ...........................................................................................
a) O preço pelo qual o fogo é adquirido corresponde ao seu valor

de custo total, calculado com base no artigo 57.° destes estatutos.
b) (Eliminado.)
c) (Eliminado.)
d) (Eliminado.)

ARTIGO 70.º

1 � Os cooperadores poderão alienar os fogos da sua propriedade
após o integral pagamento do respectivo preço, nas condições esta-
belecidas pelo artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 502/99, de 19 de No-
vembro.

2 � No caso de alienação inter vivos de fogos construídos ou
adquiridos com apoios financeiros do Estado, a cooperativa terá
direito de preferência por 30 anos, contados a partir da data da
primeira entrega do fogo, podendo exercê-lo com base no valor
encontrado pela forma estabelecida no n.º 2 do artigo 28.º do De-
creto-Lei n.º 502/99.

3 � No caso de a cooperativa não exercer o direito de preferên-
cia a que se refere o n.º 2 no prazo fixado, caberá ao Instituto
Nacional de Habitação exercer esse direito nos mesmos termos.

ARTIGO 73.º

1 � A partilha observará o disposto no artigo 79.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 76.º

No prazo de três meses, a contar da data da publicação dos pre-
sentes estatutos, deverá a direcção da cooperativa apresentar à as-
sembleia geral proposta de regulamento interno.

Que o aumento do capital, já entrado na caixa social, foi subscrito
e realizado em dinheiro.

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 15983412
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CARTAXO

DECORAÇÕES BRÁS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1459/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504652680; data de
anotação: 20010619.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do
ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. V. Paula. 15518639

JOÃO LUÍS VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1112/
940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503139904; data de
anotação: 20010615.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do
ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. V. Paula. 15518620

OURÉM

PIRES & VIEIRA, L.DA

Sede: Soutaria, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1620; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504190210.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12211630

MARFILIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1745; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504580370.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12211699

EUGÉNIO & RUI, L.DA

Sede: Rua dos Amieiros, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1765; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504699075.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12211591

JIFAUTO � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Montalto, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1373; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503633526.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12211583

SNACK-BAR O RUIZITO, L.DA

Sede: Freiria, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1709; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504416510.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12211575

CONSTRUÇÕES QUIMNANDO, L.DA

Sede: Rua dos Amieiros, sem número, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1808; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504852370.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12211680

VAUTURIS � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Costa, Espite

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 818; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502280964.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184306

LUX MUNDI � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, sem número de polícia,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 739; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502113928.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 20 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12200697

FÁTIMA, EXPORTE, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 724; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502090952.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12201790

FÁTIMA EXPRESSO � AGÊNCIA
DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Santa Cruz, 6, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 391; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501217053.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12200670

CENTRO DE CONTABILIDADE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Sede: Rua Dr. Carlos Vaz Faria Almeida, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 519; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501456333.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 24 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184314

SCMI � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Costa, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 914; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502083115.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184322

J. VIEIRA MARTINS, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 882; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502469595.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184993

JOSÉ SOARES & REIS, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 405; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501154076.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184985

ANTÓNIO VIEIRA REIS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 546; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501527206.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184918

MARFILAR � FABRICO DE ARTIGOS RELIGIOSOS
E DECORATIVOS EM MARFINITES, L.DA

Sede: Lombo de Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501589767.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184926

DAVIBEL � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
RELIGIOSOS, REGIONAIS E ENXOVAIS, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 567; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501604510.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184934

HELENO & SOUSA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 195; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500175233.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184942

NOVORÉM � MERCEARIAS E MIUDEZAS
SOUSA & ALBINO, L.DA

Sede: Rua Dr. António Justiniano da Luz Preto, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 175; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500204160.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12184292

SACRAFÁTIMA � FÁBRICA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS RELIGIOSOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 196; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500237930.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210722

SOMEFA � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 451; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501295151.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 1 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210714

ABÍLIO GOMES & MAIA, L.DA

Sede: Reca, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2021;
identificação de pessoa colectiva n.º 505328879; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 21/20010518.

Certifico que entre Abílio Pereira Gomes e mulher, Maria Amélia
Maia Simões, casados na comunhão de adquiridos e residentes em
Reca, Ribeira do Fárrio, Ourém, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta afirma de Abílio Gomes & Maia, L.da, terá a
sua sede em Reca, freguesia de Ribeira do Fárrio, concelho de  Ou-
rém, e durará por tempo indeterminado, a partir de hoje.

§ único. Por decisão de assembleia geral, a sociedade poderá mu-
dar a sede e abrir sucursais ou filiais em qualquer outro lugar do ter-
ritório nacional.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público rodoviário
de mercadorias e comércio de materiais de construções.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em duas quotas iguais,
cada uma com o valor nominal de 25 000 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios; uma para Abílio Pereira Gomes e a outra do
mesmo valor para Maria Amélia Maia Simões.

§ único. Os sócios realizaram metade do capital social, na pro-
porção das suas quotas, devendo o restante ser realizado no prazo
de um ano, a contar de hoje.

4.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exerci-
das por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo obriga-
tória a assinatura do gerente com capacidade profissional, Abílio
Pereira Gomes, para obrigar validamente a sociedade.

5.º

A sociedade assumirá todas as despesas, designadamente as desta
escritura, registo e demais despesas inerentes, bem como a aquisição
de bens móveis e do equipamento necessário à realização do objecto
da sociedade, anteriores ao seu registo definitivo.

6.º

Os lucros apurados em cada exercício social, depois de retiradas
as percentagens para os fundos de reserva criados, ou por força de
disposições legais, ou por deliberação social competente, serão divi-
didos pelos sócios na proporção das suas quotas, salvo se outra for
a deliberação da assembleia.

7.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre. A cessão de quotas a
estranhos só poderá efectuar-se com o consentimento da sociedade,
que goza do direito de preferência em tal cessão, e gozando os só-
cios não cedentes do direito de preferência em segundo lugar.

8.º

Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos da alínea a) do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar levanta-
mentos da conta aberta no Banco Comercial Português, em nome da
sociedade, para fazer face aos investimentos do activo imobilizado.

Conferido, está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210030

IBERGAMA � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1230;
identificação de pessoa colectiva n.º 503290793; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 32/20010619.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 20 000 000$ para 100 000

euros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção aos seus
artigos 2.º, 3.º e 6.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria de transformação de
mármores e de rochas similares; comércio de mármores e de rochas
similares, importações e exportações, indústria de construção civil
e obras públicas e fornecimento de obras públicas. Transportes ro-
doviários de mercadorias, nacional e internacional.

2 � ...........................................................................................

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas
quotas iguais no valor nominal de 40 000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Ferreira Gameiro e Maria do Rosário Vieira
Semião Gameiro; duas quotas iguais no valor nominal de 10 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro José Semião Gameiro
e David José Semião Gameiro.

ARTIGO 6.º

1 � São já gerentes da sociedade os sócios José Ferreira Gameiro
e Maria do Rosário Vieira Semião Gameiro, ficando desde já tam-
bém nomeado gerente o sócio Pedro José Semião Gameiro.

2 � ...........................................................................................
3 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas con-

juntas de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do
gerente Pedro José Semião Gameiro.

4 � ...........................................................................................
5 � ...........................................................................................

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201260

ALVES & SANTOS � COBERTURAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua da Escola, Amoreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1188;
identificação de pessoa colectiva n.º 503210595; inscrição n.º 5 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 6 e 7/20010625.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 35 000 000$ para 400 000

euros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu ar-
tigo 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota
no valor nominal de 280 000 euros, do sócio Lúcio de Oliveira Vieira
Alves; uma quota no valor nominal de 120 000 euros, da sócia Alda
Maria Reis dos Santos Alves.

Mais certifico que a sociedade mudou a sede para a Rua da Escola,
Amoreira, Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211141

ACÁCIO CASTELÃO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua da Fonte Sabeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 505566516; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/20010621.

Certifico que entre Acácio Correia Vieira Castelão e mulher, Cá-
tia Sofia Gonçalves Quitério Correia, casados na comunhão de ad-
quiridos e residentes na Rua da Fonte Sabeira, Rio de Couros, Ou-
rém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Acácio Castelão & Gonçalves, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Rua Fonte Sabeira, freguesia
de Rio de Couros, concelho de Ourém.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, criar ou encer-
rar filiais, sucursais, delegações ou outras formas de representação
no território nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção obras públicas terra-
planagens.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas, uma quota de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Acácio Correia Vieira Castelão, e outra de 1250
euros, pertencente à sócia Cátia Sofia Gonçalves Quitério Correia.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os
sócios, até um montante global de 50 000 euros.

2 � Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos neces-
sários, nos termos e condições fixados em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Acácio Correia
Vieira Castelão e Cátia Sofia Gonçalves Quitério Correia, desde já
nomeados gerentes.

7.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois geren-
tes.

8.º

A sociedade poderá subscrever ou adquirir participações noutras
sociedades, bem como a sua alienação ou oneração, mesmo em so-
ciedades com objecto social diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

9.º

Os gerentes ou os seus mandatários não poderão obrigar a socie-
dade em letras de favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos
semelhantes ou estranhos aos negócios sociais.

10.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar e os sócios em segundo lugar do direito de preferência.

11.º

Mediante deliberação dos sócios, poderá a sociedade amortizar
quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular; e
b) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada ou

incluída na massa falida ou insolvente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 180 � 4 de Agosto de 2001 16 699

12.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquida-
tários e farão a liquidação e partilha dos bens sociais conforme de-
liberação da assembleia geral.

13.º

Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada a reser-
va legal, terão o destino que for deliberado pelos sócios, por maio-
ria simples dos votos emitidos, podendo não ser deliberada qualquer
distribuição.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a efectuar o levantamento
do capital depositado em nome da sociedade, nos termos do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades, para ocorrer às despesas de cons-
tituição e registo da sociedade.

Conferido, está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200638

SSMI � MÁQUINAS INTELIGENTES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Sá Carneiro, 114,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2056;
identificação de pessoa colectiva n.º 503827649; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/20010618.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 600 000$ para 6000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao corpo do ar-
tigo 1.º, ao n.º 1 do artigo 3.º e ao n.º 1 do artigo 5.º, passando a ser
a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SSMI � Máquinas Inteligentes, L.da,
tem a sua sede na cidade de Ourém, na Rua de Francisco Sá Carnei-
ro, 114, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ou-
rém, e durará por tempo indeterminado, a partir da data da sua cons-
tituição.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 6000 euros, dividido em quatro quotas: duas do valor
nominal de 2000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Fer-
nando Manuel Saraiva dos Santos e Luís Alberto Saraiva dos Santos,
e duas, cada uma do valor nominal de 1000 euros, pertencentes ao
sócio Carlos Eduardo Saraiva dos Santos.

5.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária e suficiente a assinatura de um
gerente.

Declaram ainda, sob sua inteira responsabilidade, que o dinheiro
correspondente ao aumento já deu entrada na caixa social.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200131

TRANSOP � TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ruge-Água, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2061;
identificação de pessoa colectiva n.º 504554581; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 18/20010622.

Certifico que Filipe Manuel Neves Simões, casado com Alice dos
Santos Gameiro Simões na comunhão de adquiridos e residente em
Ruge-Água, Ribeira do Fárrio, Ourém, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSOP � Transportes e Obras
Publicas, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem sede na localidade de
Ruge-Água, freguesia de Ribeira do Fárrio, concelho de Ourém.

2.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários ocasionais
de mercadorias em regime de aluguer, construção civil e obras públi-
cas, aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e enge-
nharia civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, pertencente na totalidade ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, pertence ao sócio,
ou a estranhos a serem por ele designados, obrigando-se a sociedade
pela assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos da con-
ta aberta em nome da sociedade para fazer face a despesas de cons-
tituição e registo deste contrato e aquisição de bens imóveis ou
móveis.

Conferido, está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12184551

VASCO FILIPE PERFEITO � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cónego Formigão, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1172;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173991; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 17/20010622.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Nomeação do conselho de administração para o quadriénio 2001-
-2004.

Presidente, Vasco Filipe Perfeito; vogais: Rosalina Lopes Silva
Perfeito e Nuno Manuel de Jesus Filipe.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferido, está conforme.

A Escriturária Superior, Maria Manuela Godinho Soares.
12184543

SUPERMERCADOS LUSITANOS, S. A.

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 749; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502130423; inscrição n.º 19; nú-
mero e data da apresentação: 4/20010621.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Aprovado projecto de fusão.
Data da deliberação: 11 de Junho de 2001. 

Conferido, está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211087
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INDIESTUQUE � SERVIÇOS DE ESTUQUE, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, 8, Toucinhos, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2059;
identificação de pessoa colectiva n.º 505532417; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010621.

Certifico que entre Diamantino Filipe Lopes dos Santos e mu-
lher, Margarida Isabel Pereira Dias dos Santos, casados na comu-
nhão de adquiridos e residentes em Toucinhos, Alburitel, Ourém, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma INDIESTUQUE � Serviços de Estu-
que, L.da, e terá a sua sede na Rua de São Salvador, 8, em Toucinhos,
freguesia de Alburitel, concelho de Ourém, podendo ser deslocada
para qualquer outra localidade dentro deste concelho de Ourém e a
sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o serviço de estucagem; rebo-
cos; esboços; recuperação de molduras antigas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já deposi-
tado em instituição bancária, é de 1 100 000$, correspondendo à
soma de duas quotas: uma de 660 000$, pertencente ao sócio Dia-
mantino Filipe Lopes dos Santos; e outra de 440 000$, pertencente
à sócia Margarida Isabel Pereira Dias dos Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao
montante global de cinco vezes o capital subscrito pelos sócios, e
restituídas quando for permitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos
sócios Diamantino Filipe Lopes dos Santos e Margarida Isabel Pe-
reira Dias dos Santos, que desde já ficam nomeados gerentes. A so-
ciedade obriga-se com a intervenção dos dois gerentes, excepto nos
casos de mero expediente, em que basta a de um só.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a qual tem direito de preferência. Se a cessão for efectua-
da sem a devida autorização, a sociedade poderá optar por amorti-
zar as quotas nos seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhora, penhorada ou
arrestada, sem que nestes dois últimos casos seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio.

ARTIGO 8.º

A sociedade não poderá ser obrigada em actos estranhos aos ne-
gócios sociais, nomeadamente fianças, avales e letras de favor.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da dirigida aos sócios com a antecedência de 20 dias, excepto nos
casos em que exigir outras formalidades.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a levantar o capital depositado
na instituição bancária, a fim de ocorrer às despesas de constituição
e instalação da sociedade e à realização do objecto social, mesmo

antes do registo definitivo do contrato, ficando de conta da socie-
dade as despesas derivadas da sua constituição e registo.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200719

TRANSNABÃO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
POR CAMIONAGEM, L.DA

Sede: Rua da Moita do Martinho, Portela, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2064;
identificação de pessoa colectiva n.º 501449060; averbamento n.º 5
à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/20010628.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Deslocação da sede social.
A sociedade deslocou a sede para a Rua da Moita do Martinho,

Portela, Fátima, Ourém.

Conferido, está conforme.

A Escriturária Superior, Maria Manuela Godinho Soares.
12201707

E. P. S. � ELECTRICIDADE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1200;
identificação de pessoa colectiva n.º 503228222; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 4/20010618.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Nomeado gerente o sócio Amaro Manuel Neves Correia.
Data: 22 de Março de 2001.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210536

T. R. O. � TRANSPORTES DE OURÉM, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, 19, Casal Castanheiro,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2055;
identificação de pessoa colectiva n.º 505494116; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010615.

Certifico que entre António Lopes Dias Rosa, casado com Alice
da Silva Lopes de Sousa Rosa na comunhão de adquiridos e residente
na Estrada Nacional n.º 356, 19, Casal Castanheiro, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém, e António Antunes dos Santos, casado com
Licínia Maria de Oliveira Marques na comunhão de adquiridos e
residente em Cidral, Gondemaria, Ourém, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma T. R. O. � Transportes de Ourém,
L.da, e vai ter a sua sede na Estrada Nacional n.º 356, 19, no lugar
de Casal Castanheiro, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, con-
celho de Ourém.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de transportes públicos
ocasionais de mercadorias.

3.º

O capital social é de 75 000 euros, correspondente a 15 036 150$,
dividido em duas quotas iguais, no valor de 37 500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, António Lopes Dias Rosa e An-
tónio Antunes dos Santos.
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§ único. Do capital social está realizado apenas 50 %, tendo cada
sócio realizado 50 % da sua quota, devendo realizar os restantes 50 %
no prazo de dois anos.

4.º

A gerência da sociedade terá ou não remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e pertence a quem aí for eleito.
Porém, ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios e, ainda,
Alice da Silva Lopes de Sousa Rosa, casada, natural do Olival, con-
celho de Ourém, residente em Casal Castanheiro, freguesia de Nossa
Senhora da Piedade. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a da gerente Alice.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, se assim
for deliberado em assembleia geral, até ao montante de 20 000 000$.

6.º

A cessão de quotas é livre, porém, se feita a estranhos, a socie-
dade poderá usar do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios em segundo.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação do sócio, a socie-
dade não se dissolve, continuando com os herdeiros do falecido ou
os representantes do interdito ou inabilitado.

§ 1.º Os herdeiros do falecido, enquanto a quota permanecer indi-
visa, escolherão entre si um que a todos represente na sociedade.

§ 2.º Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdei-
ros do sócio.

8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.
A amortização será executada nos termos da lei.

9.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente abonações, fian-
ças e letras de favor.

10.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis, rústicos ou urbanos, para a sociedade antes do
seu registo, ficando expressamente ratificados tais negócios, e ainda
celebrar qualquer contrato de arrendamento.

11.º

A sociedade assume desde já de pleno direito a responsabilidade
pelo pagamento de todos os encargos e despesas com a constitui-
ção, publicação e registo do contrato social.

Os gerentes ficam autorizados a efectuar levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade, para compra de equipamentos e des-
pesas de manutenção e giro comercial.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200107

J. F. & FARIA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2052;
identificação de pessoa colectiva n.º 505160811; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 11/20010611.

Certifico que entre Luís de Faria Henriques, casado com Albina da
Conceição Eugénio Chainho Henriques na comunhão geral e resi-
dente em Vilar dos Prazeres, Ourém, e João Nuno Serejo Folgado,
casado com Isabel Maria de Jesus Franco Serejo na comunhão de
adquiridos e residente na Rua da Associação, sem número, Ribamar,

Santo Isidro, Mafra, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. F. & Faria, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Vilar dos Prazeres, freguesia de Nossa Senhora das
Misericórdias, concelho de Ourém.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho li-
mítrofe, bem como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir
sucursais e outras formas de representação social dentro do territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a concepção, desenvolvimento
e fabrico de veículos, comercialização e distribuição dos mesmos,
importação e exportação de componentes mecânicos, acessórios e
produtos destinados à indústria mecanometalúrgica, serviços de en-
genharia mecânica e automóvel.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse económi-
co, em sociedades com objecto igual ou diferente do seu e em socie-
dades reguladas por lei especial, bastando para tanto deliberação da
gerência nesse sentido.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 150 000 euros
e está dividido em duas quotas de 75 000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

2 � O capital social encontra-se realizado, em metade, devendo
o restante ser realizado até Dezembro do corrente ano.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estra-
nhos depende do consentimento escrito da sociedade, gozando a
sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar do direito
de preferência, com eficácia real a exercer nos termos legais.

2 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Desde que o delibere e o titular da quota dê a sua anuência;
b) Falência, insolvência, dissolução ou interdição do seu titular;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou qualquer forma sujeita a

apreensão judicial, salvo se contra estas diligências for deduzida
oposição procedente;

d) Cessão da quota sem o prévio consentimento escrito da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
aos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Luís de Faria
Henriques e João Nuno Serejo Folgado.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de dois geren-
tes.

3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, letras de favor, abonações, e em geral a todos os estra-
nhos aos negócios sociais.

Conferido, está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211400

RODODAIRE � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Sede: Estrada dos Fornos, Maxieira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2053;
identificação de pessoa colectiva n.º 505467283; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010613.

Certifico que entre José Avelino Pinto Pereira, casado com Irene
da Piedade Dias Pereira na comunhão geral, Porfírio Pinto Antu-
nes, casado com Maria Manuela Vaz Guerra na comunhão geral,
António Pinto Antunes, casado com Belmira dos Prazeres Marto
na comunhão geral, Manuel Gaspar Pinto Antunes, casado com Maria
do Rosário Vieira dos Santos Antunes na comunhão de adquiridos, e
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Francisco Alberto Pereira, casado com Maria Pinto Antunes na
comunhão geral, todos residentes em Maxieira, Fátima, Ourém, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma RODODAIRE � Transportes Rodo-
viários, L.da, tem a sua sede na Estrada dos Fornos, Maxieira, fre-
guesia de Fátima, concelho de Ourém, e durará por tempo indeter-
minado a partir de hoje.

2.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários de mercado-
rias.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em cinco quotas iguais
de 10 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, por deliberação unânime de todos os sócios, até ao montante de
50 000 euros.

5.º

A gerência compete a quem for eleito em assembleia geral e fi-
cam desde já nomeados gerentes o sócio José Avelino Pinto Pereira
e Abílio Antunes Guerra, solteiro, residente na Estrada dos Fornos,
em Maxieira, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, maior.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes em
todos os actos e contratos.

6.º

São livres entres os sócios as cessões de quotas, no todo ou em
parte, mas a cessão a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo.

§ 1.º No caso de haver mais de um sócio interessado em adquirir
a quota, será a mesma rateada entre eles.

§ 2.º Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, se os sócios
interessados em adquirir a quota a ceder não chegarem a acordo sobre
o valor da mesma nos 30 dias seguintes àquele em que o sócio ce-
dente tenha participado o seu propósito, o valor a tomar em con-
sideração será o que resultar de um balanço a efectuar para o efeito.

7.º

Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos da alínea b)
do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efec-
tuar o levantamento da conta aberta no Banco Português de Negó-
cios, agência de Loureira, em nome da sociedade, para fazer face às
despesas de constituição, registo e publicações desta escritura, bem
como à aquisição de bens necessários ao exercício da sua actividade.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200034

ESTOFORÉM � FÁBRICA ESTOFOS DE OURÉM, L.DA

Sede: Regato, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 668; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501954263; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 13/20010219.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Nomeado gerente Leopoldino de Sousa Pinheiro, casado.
Data: 22 de Dezembro de 2000.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em
epígrafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, rea-
lizada em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200123

MODEIMODELO � MODELAÇÃO EM GESSO, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1540; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504030990.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614038

TUBESTOR � FÁBRICA DE PLÁSTICOS PINTOS, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 353; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500922136; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 7/20010612.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Abril de 2001.

Conferido, está conforme.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211958

FAMETAL � FÁBRICA PORTUGUESA
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, S. A.

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 85; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500108986.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211982

CRISTINA & NATHALIE � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Avenida D. José Alves Correia da Silva, Edifício Ibérico,
loja 2-C, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1862; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504603973.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

1 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210960

FOZMÉTODO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Centro de Saúde, sem número,
Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1654; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504264842.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

1 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210986

LOPES SIMÕES & BERNARDINO, L.DA

Sede: Rua Dr. Carlos Vaz Faria Almeida, 11, 1.º, esquerdo,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1683; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504394550.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

1 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210978

HENRIQUES, L.DA

Sede: Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 18 e 20, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 360; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500929696.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200026

FATIVIDRO � INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE VIDROS, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 864; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502429194.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 7 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211990

JOSÉ ROQUE & FILHOS, L.DA

Sede: Favacal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 601; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501747664.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200140

LIGAJÁ � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça do Município, 19,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1792; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504725688.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200914

TÁXIS MENDES & FLORES, L.DA

Sede: Rua Carvalho Araújo, sem número de polícia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 113; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500512256.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210994

KALAHARI JEANS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São Vicente de Paulo, 33, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2063;
identificação de pessoa colectiva n.º 505522551; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 19/20010626.

Certifico que entre Frederico Ribeiro Pereira e mulher, Sandra
Margarida Jesus Jerónimo Pereira, casados na comunhão de adquiri-
dos e residentes na Rua Central, 67, Loureira, Santa Catarina da
Serra, Leiria, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kalahari Jeans � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Vicente de Paulo,
33, lugar e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a um 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Frederico Ribeiro Pereira e Sandra Mar-
garida Jesus Jerónimo Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitida 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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

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 leasing, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614011

ALDEIAUTO � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, sem número,
Aldeia Nova, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2058;
identificação de pessoa colectiva n.º 505497271; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 42/20010619.

Certifico que Serafim Lopes Aquino, casado com Maria Natália
Sousa Faria Lopes na comunhão geral e residente na Rua de São
Domingues, sem número, Aldeia Nova, Olival, Ourém, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALDEIAUTO � Reparações
Eléctricas Automóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
São Domingues, sem número, lugar de Aldeia Nova, freguesia de
Olival, concelho de Ourém.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis, comércio de veículos automóveis, peças, acessórios,
lavagem, alinhamentos de direcções e comércio de pneus.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 75 000
euros (equivalente a 15 036 150$), representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente a ele sócio Serafim Lopes Aquino.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Serafim Lopes Aquino,
desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade, que
venham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente
matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614020

ESICOP � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Leões, 4, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2054;
identificação de pessoa colectiva n.º 505472872; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 14/20010613.

Certifico que entre Carlos Manuel Dias Ribeiro e mulher, Georgina
Pereira Mendes Ribeiro, casados na comunhão de adquiridos e resi-
dentes na Rua dos Leões, 4, Urqueira, Ourém, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESICOP � Instalações Eléctri-
cas e Canalizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Leões, 4, lugar e
freguesia de Urqueira, concelho de Ourém.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de ins-
talações eléctricas, canalizações, climatizações, instalações e mon-
tagem de redes e aparelhos de gás; construção civil e obras públicas;
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim; e comercialização de produtos relacionados com es-
tas actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel Dias Ribeiro e Georgina
Pereira Mendes Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

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, bem como comprar e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210315

J. VIEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 341; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500871051.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12201804

ALFREDO SOUSA SIMÕES, L.DA

Sede: Rua Afonso Gaio, 5, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 248; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500630879.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184900

A GARRAFEIRA DE FÁTIMA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva,
132, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1336; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503538493.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 24 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12210650

ECODIMULTI � PRODUÇÃO
DE TINTAS ECOLÓGICAS, S. A.

Sede: Zona Industrial, Casal dos Frades,
lotes 96, 97, 102 e 103, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1360; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503577529.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 23 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184284

ISAVITUR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua D. Afonso Henriques, 18, loja 1, rés-do-chão,
Centro Comercial, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1227; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503291625.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12201812

QUINTA DA ALCAIDARIA-MOR � TURISMO
E AGRICULTURA, L.DA

Sede: Quinta da Alcaidaria-Mor,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1330; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503538434.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12201820

SOM DA TINTA � LIVRARIA E EDITORA, L.DA

Sede: Edifício O Monumental, Avenida D. Nuno Álvares Pereira,
222, cave, loja 2, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1828; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504896440.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 23 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184950

SANTA INÊS � ARTIGOS RELIGIOSOS, L.DA

Sede: Rua Francisco Marto, 116, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1002; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502729006.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184977

REIS & FERREIRA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1120; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503046701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184969

CENTRO DIETÉTICO SÃO GABRIEL, L.DA

Sede: Rotunda Sul, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1193; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503228613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 27 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12211109

FATITRANSPORTE � TRANSPORTES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1411; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503681156.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210579

A CASINHA DA TI-LU � ROUPA E OUTROS ARTIGOS
DE CRIANÇA, TRICOT E RETROSARIA, L.DA

Sede: Rua Jacinta Marto, 65, 67, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1323; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503518212.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 13991809

VARANDAS DE FÁTIMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, 152, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1907; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505153602.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210706

JOAQUIM CUNHA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 889; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502474092.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210552

DOM GONÇALO HOTÉIS � SOCIEDADE
DE HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua Jacinta Marto, 100, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1006; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502737166.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200700

VINEVES � TRADING, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 710; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502034068.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200662

SOCOLIRO GEST � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1897; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504984969.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 23 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210609

RENTLEI � AUTOMÓVEIS E TURISMO, S. A.

Sede: Rua São João de Deus, lote 3, loja 1, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1606; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501287191.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210617

TOPMÁQUINAS � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1064; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502917687.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210625

PROFIAL � PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S. A.

Sede: Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1795; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504326350.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210633

PADARIA PASTELARIA VENEZA, L.DA

Sede: Lombo de Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 13580841

AMILCAREIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 976; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502662441.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200840

EUROPISOL � EUROPA PINTURA ISOLAMENTOS, L.DA

Sede: Rua Jacinta Marto, Edifício João Paulo II,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 995; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502710578.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184659

INFOREGISTO � SOCIEDADE DE REGISTOS
E SERVIÇOS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1109; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503003514.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200816
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E. P. S. � ELECTRICIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1200; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503228222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 26 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184675

AUTO BOLEIROS � OFICINA AUTO,
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1374; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503633488.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12201375

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
FÁTIMA MUNDI E PEREGRINAÇÕES, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184683

VIAGENS NOVO BURGO, L.DA

Sede: Praça Centro Cívico, 12, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 741; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502117133.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200506

AMÍLCAR FERREIRA DA FONSECA, L.DA

Sede: Pinhel, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 233; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500433593.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184330

CONSTRUÇÕES CIVIS A. G. CARVALHO & FILHOS, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 761; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502140046.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184349

SEGURFÁTIMA, SEGUROS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, 22, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1290; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503450685.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200352

RESTAURANTE BAR MANJAR CENTRAL, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes, 158, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1471; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503854573.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200280

LOPES & CRUZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 765; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502149620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184594

CANALFÁTIMA � CANALIZAÇÕES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua Padre António Martins Pereira, 10, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 885; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502469633.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12210307

MARTINS OLIVEIRA ISOLAMENTOS
INDUSTRIAIS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, Sobral,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1529; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503995436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12200247

SEDNEM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Costa, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1185; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503208205.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12200468

MANALVO � COMÉRCIO A RETALHO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1452; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503792209.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12200379

MATERIAIS OURIENSE � MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 763; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502146230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184586

OURIPEÇAS � COMERCIALIZAÇÃO
DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua dos Álamos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 804; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502238747.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184616

SOCORÉM � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES OUREENSE, L.DA

Sede: Casal Castanheiro, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 588; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501697896.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184624

ALBINO PEREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Canhardo, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 470; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501351531.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12200182

HERCOSILAUTO � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua dos Castelos, 55, 1.º, esquerdo, trás,
Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1739; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504748947.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111560

HEV � SERIGRAFIA, L.DA

Sede: Cavadinha, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1874; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505011174.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111551

JOAQUIM & CRISTINA, SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Covão, Murtal, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1560; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504066200.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111462

RESTAURANTE CERVEJARIA DOIS ÁS, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1085; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502942169.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 13580990

STIFS � SOCIEDADE TRANSPORTADORA
DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1644; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504231693.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111276

URBANIZAÇÃO VERDE TEJO, L.DA

Sede: Engenhos, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1674; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504330993.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 08987076

TRANSFÁRRIO � TRANSPORTES DO FÁRRIO, L.DA

Sede: Rua da Brimbela, Fárrio, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1318; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503508381.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111357

ALBURIMETAL � SOCIEDADE
METALÚRGICA DE ALBURITEL, L.DA

Sede: Morouços, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1568;
identificação de pessoa colectiva n.º 504086855.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111101

CONSTRUÇÕES CLEMENTE, L.DA

Sede: Rua dos Três Pastores, Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1490; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503895385.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 13580418

ALVES & SANTOS � COBERTURAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1188; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503210595.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111136

ALBERTOS, L.DA

Sede: Lameira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 447; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501291202.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12184667

IBERGAMA � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1230; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503290793.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111527

PEREIRA & LEMOS, L.DA

Sede: Rua Afonso Gaio, sem número de polícia,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1059; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502898585.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12211125

SILACO � SÍLICAS ABRASIVOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 883; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502469358.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111233

TÁXIS MARTO, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia,
Moimento, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1455; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503803065.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111306

JR � MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 349, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1397; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503666980.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111470

OURENSE � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Edifício Fórum S. A., bloco 2,
Rotunda Norte, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1337; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503538264.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 13580833

TRANSPORTES RIBEIRA DO FÁRRIO, L.DA

Sede: Reca, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 898; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502496886.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111390

HERMÁQUINAS � IMPORTADOR E EXPORTADOR
DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 945; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502602287.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 14111543

GESTFAT � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Vitórias, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1370; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503618500.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200042

TRANSPORTES DO NINHO, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, 36, rés-do-chão, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1622; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504190180.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12200646

TERRAS DO CENTRO � DESATERROS, L.DA

Sede: Avenida Beato Nuno, 36, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1804; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504837990.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12200654

FERREIRA & MARTINS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 587; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501698183.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12193984

OLÍMPIO DO ROSÁRIO & FILHOS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1061; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502898488.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12194000

FILIPE ANDRÉ & REIS PRAZERES, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1713; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504570951.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12193992

FISIOUREM � MEDICINA FÍSICA
DE REABILITAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Afonso Gaio, 20,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1270; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503409324.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210595

MEDICOURÉM � SERVIÇOS MÉDICOS
E PARAMÉDICOS, L.DA

Sede: Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 286,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1449; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503792233.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210587

LUBRIFÁTIMA � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida D. José Alves Correia da Silva, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 345; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500864365.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210560

CANFOL � CONSTRUÇÕES CIVIS DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, bloco D, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 584; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501672320.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211672

FERNANDO FERREIRA & TRINDADE, L.DA

Sede: São Sebastião, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 516; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501463976.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211702

MÓVEIS DIAMANT, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 821; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502297450.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211605

LURITALHOS � LURDES & RIBEIRO, L.DA

Sede: Ventilharia, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 665; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501951547.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211613

LAVANDARIA E TINTURARIA
PROGRESSO OURIENSE, L.DA

Sede: Rua Teófilo Braga, 44-46, e Praça Dr. Agostinho
Albano de Almeida, 1, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 147; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500512035.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211656

OLIVALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1037; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502831332.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211664

MANUEL DAS NEVES COELHO, FILHOS, L.DA

Sede: Rua João Paulo II, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 79; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500179875.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 24 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211095

TAPEÇARIAS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Edifício Primitivo, Avenida Beato Nuno,
415, loja 1, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1579; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504111868.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 29 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210730

CONSTROIDAIRE � CONSTRUÇÕES
E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Pedreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1525; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503086089.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12210544

ELECTRO CANALIZADORA,
ADELINO & HENRIQUES, L.DA

Sede: Salgueira de Cima, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1195; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503228141.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211621

PADARIA PASTELARIA DELÍCIAS DA RIBEIRA, L.DA

Sede: Rua do Moinho, Lagoa do Grou, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1866; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504975765.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211648

CONSTRUÇÕES LOURENÇO, MARQUES & LOPES, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1177; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503192252.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pe-
reira de Oliveira Rodrigues. 12211567

SAPATARIA FATILUX, L.DA

Sede: Rua Jacinta Marto, 17, loja 3, piso �1, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1642; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504231600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12210641

CALIMALI � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Outeiro Gordo, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1079;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917644; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/20010611.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo: alteração parcial do contrato, com redeno-
minação de capital.

O capital social foi aumentado de 400 000$ para 10 000 euros,
tendo, em consequência, sido dada nova redacção aos seus artigos
1.º, 2.º e 3.º, que passa a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CALIMALI � Sociedade Hoteleira,
L.da, com sede em Outeiro Gordo, Moita Redonda, freguesia de Fá-
tima, concelho de Ourém.

2.º

O objecto social consiste na restauração, exploração de bar e café.
Indústria similar hoteleira.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211397

IPEMAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização do Quebranço, lote 2, cave, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1925;
identificação de pessoa colectiva n.º 505155940; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
14 e 15/20010628.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Adérito da Conceição Ribeiro
Marques, por renúncia.

Data: 6 de Junho de 2001.

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos
4.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor nominal de 35 000 euros, pertencente ao só-
cio José do Rosário Pereira, e duas quotas iguais no valor nominal
de 7500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios Ângelo
José Pereira Vieira e Tiago José Pereira Vieira.

§ 1.º ...........................................................................................
§ 2.º ..............................................................................................

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomea-
dos em assembleia geral, continuando a exercer funções de gerente
o sócio José do Rosário Pereira e o ora sócio Ângelo José Pereira
Vieira, e ficando desde já também nomeado gerente o sócio Tiago
José Pereira Vieira.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo
sempre obrigatória a assinatura do gerente José do Rosário Pereira.

§ 2.º ...........................................................................................

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211117

POLYCHAPA � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua Principal, 63, Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2062;
identificação de pessoa colectiva n.º 505547430; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010625.

Certifico que entre Faustino Luís dos Santos e mulher, Maria de
Lurdes Saraiva dos Santos, casados na comunhão de adquiridos e
residente na Rua Principal, 63, Resouro, Urqueira, Ourém, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POLYCHAPA � Pavimentos Indus-
triais, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 63, no lugar de
Resouro, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém.
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§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto aplicação, afagamento e polimento
de betão industrial, comercialização de endurecedores e fibras. Cria-
ção de aves para abate. Pavimentos industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 25 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de 12 500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Faustino Luís dos
Santos e Maria de Lurdes Saraiva dos Santos.

§ único. O capital social encontra-se realizado quanto a metade
por cada um dos referidos sócios, devendo a restante metade ser
realizada no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficien-
te a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

Conferido, está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211133

RIO MAIOR

E. P. R. M. � ESCOLA PROFISSIONAL
DE RIO MAIOR, L.DA

Sede: Avenida de Mário Soares, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1055/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504617656; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/990909.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 1999, de fl. 96 a
fl. 98 do livro n.º 66-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, rela-
tivamente à sociedade em epígrafe, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas, que se rege pelo contrato social com a se-
guinte redacção:

1.º Dr. Silvino Manuel Gomes Sequeira, casado, natural da fregue-
sia e concelho de Rio Maior, domiciliado na Rua de Ferreira Cam-
pos, 17, em Rio Maior, que na qualidade de presidente da Câmara
Municipal de Rio Maior, outorga em representação do Município de
Rio Maior, pessoa colectiva n.º 680000178, com sede em Rio Mai-
or, qualidade que verifiquei por declaração emitida pelo chefe da
Repartição de Administração Geral da dita Câmara, e os respectivos
poderes conforme teor do despacho n.º 200/99, Escola Profissional
de Rio Maior, tendo o mesmo sido ratificado, em reunião ordinária
da Câmara Municipal de Rio Maior de 25 do corrente, e aprovada
em reunião da Assembleia Municipal no dia 25 referido, conforme
três certidões que arquivo bem como a declaração acima referida.

2.os António Manuel Rola, casado, natural da freguesia de Canha,
concelho do Montijo, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 133,
1.º, na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior, e João Teodoro
Miguel, casado, natural da freguesia e concelho de Rio Maior, resi-
dente na Rua das Camélias, no lugar de Freiria, concelho de Rio
Maior, que outorgam na qualidade de directores e em representação
da Associação Comercial e Industrial de Rio Maior, com sede na
Rua de D. Afonso Henriques, 1, na cidade de Rio Maior, pessoa
colectiva n.º 501110453, qualidade e poderes que verifiquei por

pública-forma da acta n.º 44 da assembleia geral extraordinária da
dita associação e por fotocópia por conferência da acta n.º 42, da
mesma, donde consta a eleição da direcção, que igualmente arquivo.

3.os Adelino da Costa Bernardes, casado, natural da freguesia de
São João da Ribeira, concelho de Rio Maior, residente no Largo do
Casal da Própria, no lugar e freguesia de Malaqueijo, dito concelho
de Rio Maior, e Celestino Guedes Nogueira Santo, casado, natural da
freguesia do Outeiro da Cortiçada, concelho de Rio Maior, residente
na Rua do Marquês de Rio Maior, lote 28, em Rio Maior, que outor-
gam na qualidade de directores e em representação da Associação
dos Produtores Agrícolas da Região de Rio Maior, com sede na Rua
do Poeta Ruy Belo, lote 1, 1.º, direito, frente, em Rio Maior, pes-
soa colectiva n.º 502251751, qualidade e poderes que verifiquei por
fotocópias pública-forma extraídas da acta n.º 11 da assembleia ge-
ral extraordinária da dita associação e da acta n.º 12 da mesma,
constando desta a eleição dos órgãos sociais para o triénio de 1999 a
2001, que arquivo.

E declararam que celebram, entre as suas representadas, um con-
trato social sob a forma de sociedade comercial por quotas, com a
firma E. P. R. M. � Escola Profissional de Rio Maior, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de Mário Soares, na cidade, freguesia e con-
celho de Rio Maior, o capital social de 5000 euros, dividido em três
quotas, uma de 4000 euros, do Município de Rio Maior, uma de
500 euros da Associação Comercial e Industrial de Rio Maior, e uma
de 500 euros, da Associação dos Produtores Agrícolas da Região de
Rio Maior, da qual ficam sendo sócios, que se rege pelo referido
contrato social constante do documento complementar anexo, par-
te integrante desta escritura, que arquivo e que aqui se dá como in-
teiramente reproduzido, elaborado de harmonia com o disposto no
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, cuja leitura dispensam,
em virtude de conhecerem perfeitamente o seu conteúdo.

Disseram ainda os outorgantes:
1 � Que são nomeados gerentes da sociedade as seguintes pesso-

as, para o biénio de 1999 a 2000.
a) Por indicação do sócio Município de Rio Maior:
1) Dr. Silvino Manuel Gomes Sequeira, atrás identificado;
2) Dr. Vítor Manuel Marques Damião, casado, residente na Ave-

nida de Paulo VI, lote 70, 2.º, esquerdo, na cidade, freguesia e con-
celho de Rio Maior;

3) Dr. Carlos Alberto da Nazaré Almeida, casado, residente no
Bairro da Chainça, lote 23, em Rio Maior.

b) Por indicação da sócia Associação Comercial e Industrial de
Rio Maior:

António Manuel Rola, atrás identificado.
c) Por indicação da sócia Associação dos Produtores Agrícolas da

Região de Rio Maior:
Adelino da Costa Bernardes, atrás identificado, nomeações estas

conforme despacho n.º 216/99, da dita Câmara, e fotocópias públi-
cas-formas das actas da direcção com o n.º 237 da Associação Co-
mercial e Industrial de Rio Maior, e com o n.º 50 da Associação dos
Produtores Agrícolas da Região de Rio Maior, que arquivo.

2 � Que a sociedade que ora se constitui é constituída nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro.
De facto, a Escola Profissional de Rio Maior (EPRM), foi criada
formalmente em 5 de Agosto de 1992, através da celebração, em
Rio Maior, de um contrato programa entre o Ministério da Educa-
ção/GETAP, e as entidades promotoras, constituídas pelo Municí-
pio de Rio Maior, pela Associação Comercial e Industrial de Rio
Maior, e pela Associação dos Produtores Agrícolas da Região de Rio
Maior. A sociedade ora constituída resulta da determinação imposta
pelo referido decreto-lei, no sentido de as escolas profissionais cri-
adas ao abrigo da legislação anterior se reestruturarem em harmonia
com o regime estabelecido no mencionado Decreto-Lei n.º 4/98.

O conjunto de bens e imóveis, identificados na relação anexa a
esta escritura, que arquivo e que dela constitui documento comple-
mentar, elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 64.º, do Código do
Notariado, encontram-se afectos ao desempenho das funções da
escola profissional, razão pela qual, e nos termos do preceituado no
n.º 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro do ano
em curso.

«Os direitos e obrigações de que são titulares as escolas profissi-
onais e ou as respectivas entidades promotoras e que se encontrem
afectos ao desempenho das funções daquelas escolas transferem-se,
por força do presente diploma, que constitui título bastante para
efeitos de registo, com dispensa de qualquer outra formalidade, para
as entidades proprietárias que se constituam nos termos do n.º 2 do
presente artigo.» se transferem para a titularidade da sociedade ora
constituída.

3 � Que os gerentes ficam desde já autorizados a procederem ao
levantamento do capital social, a fim de custear as despesas com
esta escritura, seu registo e publicações, que serão por ela assumidas,
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e ainda para a aquisição de bens de equipamento necessários à acti-
vidade da sociedade.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura lavra-
da em 31 de Agosto de 1999, a fl. 96 do livro 66-F do 1.º Cartório
Notarial de Santarém.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma E. P. R. M. � Escola Profissio-
nal de Rio Maior, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Mário Soa-
res, na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede, bem como
abrir sucursais, filiais, delegações, agências ou outras formas de re-
presentação social permanente em qualquer lugar do território na-
cional, ou no estrangeiro, bem como proceder ao respectivo encer-
ramento.

2.º

A sociedade tem por objecto o ensino profissional.

3.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com ter-
ceiros, nomeadamente, para tomar parte em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios ou associação em participação, e, bem as-
sim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada, com objecto igual ou dife-
rente do seu, ou sujeitos a leis especiais.

4.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e dividido nas seguintes três quotas:

a) Município de Rio Maior, com uma quota no valor nominal de
4000 euros;

b) Associação Comercial e Industrial de Rio Maior, com uma quota
no valor nominal de 500 euros;

c) Associação dos Produtores Agrícolas da Região de Rio Maior,
com uma quota no valor nominal de 500 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de
suprimento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabele-
cidos nos referidos contratos.

6.º

A sociedade poderá, por deliberação unânime da assembleia geral,
exigir prestações suplementares de capital até um máximo 20 vezes
o capital social, exigíveis na proporção do capital social detido.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas fica sujeita ao direito de
preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos outros sócios, em
segundo lugar.

2 � O sócio que pretenda ceder a quota deverá notificar a socie-
dade e os sócios não cedentes mediante comunicação escrita
recepcionada por estes para o exercício da preferência; da aludida
notificação deverão constar, obrigatoriamente, a identificação do
cessionário, o preço da cessão, as condições de pagamento, bem como
quaisquer outras condições ou acordos que hajam sido determinantes
do negócio; a sociedade dispõe do prazo de 30 dias para exercer a
preferência; caso a sociedade não pretenda exercer a preferência que
lhe assiste, poderá qualquer dos sócios não cedentes exercer a prefe-
rência que, individualmente, lhes assiste, o que deverá fazer no pra-
zo de 15 dias após o decurso do prazo atribuído à sociedade para o
exercício do mesmo direito.

3 � É livre a cessão de quotas ou parte de quotas entre sócios.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo do titular;
b) Insolvência ou falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judicial;

e) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade;
f) Exercício de actividade concorrencial com o objecto social.
2 � A amortização será efectuada pelo valor da quota determi-

nado pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar.

3 � A amortização será efectuada em oito prestações trimestrais
e iguais.

4 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efectu-
ado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota amortizada,
nos termos do n.º 2 desta cláusula.

5 � Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 ter-se-ão
em conta as disposições do n.º 2 do artigo 235.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

9.º

1 � A gerência de sociedade incumbe a um conselho de gerência
composta por cinco membros.

2 � A nomeação dos gerentes obedecerá, obrigatoriamente, às
seguintes regras:

a) Cabe ao Município de Rio Maior indicar três gerentes;
b) Cabe a cada um dos outros sócios nomear um gerente;
c) Na eventualidade de faltar definitivamente um ou mais geren-

tes, incluindo o caso de renúncia ao exercício de funções, cabe ao
sócio que o haja indicado, indicar outra pessoa para exercer a gerên-
cia até ao termo do mandato;

b) As nomeações de gerentes deverão ser ratificadas em assem-
bleia geral obrigando-se os sócios a votar em conformidade com o
preceituado nas alíneas anteriores;

e) Os mandatos dos gerentes são, no máximo, de dois anos.
3 � Sem prejuízo das competências próprias da assembleia geral,

a sociedade obriga-se validamente, em quaisquer actos ou obrigações,
com:

a) A assinatura conjunta de dois gerentes, sendo indispensável que
um deles seja nomeado pelo sócio Município de Rio Maior, e o outro,
um dos gerentes nomeados pela sócia Associação Comercial e In-
dustrial de Rio Maior, ou pela Associação dos Produtores Agrícolas
da Região de Rio Maior;

b) A assinatura de procurador com poderes bastantes para o acto.
4 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.

10.º

1 � Os gerentes deverão exercer a sua actividade com rigor, ido-
neidade e no exacto cumprimento das directivas, planos e orçamen-
tos aprovados em assembleia geral.

2 � São causas, entre outras, de destituição da gerência, com jus-
ta causa:

a) O exercício de actividade concorrencial com o objecto social;
b) A não aceitação das determinações emanadas da assembleia

geral;
c) A assunção de responsabilidades não previstas nos orçamentos

e planos de actividades anuais, executo se posteriormente ratifica-
das em assembleia geral;

d) A prática de quaisquer actos, ainda que a título pessoal, que
possam pôr em causa a imagem da sociedade.

3 � A deliberação de destituição será tomada em assembleia ge-
ral convocada para o efeito, devendo o gerente visado apresentar a
sua defesa até ao oitavo dia anterior ao da reunião.

11.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades, as as-
sembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

12.º

A alteração ao presente contrato de sociedade só pode ser apro-
vada por unanimidade.

13.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a aplicações de interesse da socie-
dade, podendo não distribuir lucros.
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Lista geral de bens do imobilizado da escola profissional de Rio
Maior

Código/descrição:

1 � Bens adquiridos no âmbito do concurso PRODEP 9/92:

30001 Aparelho destilação fraccionad.
30002 1 projector slides ref. AF.
30003 1 mesa de projecção mod. IV.
30004 1 mesa p/retroproj. cor B.2AR.
30005 1 ecrã 1.50 × 1.50 B Reflet.
30006 1 retroprojector L24Y.
30007 1 câmara de vídeo LC 210.
30008 1 bateria grundig BP 8-3.
30009 1 pentax zoom 90 WR.
30010 1 cabo p/impressora seis MTS.
30011 1 episcópio Iskra EPI 1000.
30012 12 computadores laser 486/DXM.
30013 12 monitores laser 14" color.
30014 4 impressoras international 40R.
30015 2 impressoras international 66Q.
30016 3 data Switch 4/1.
30019 36 mesas escolares 1200 × 600.
30020 5 secretárias p/prof.1200 × 600.
30021 3 secretárias p/apoio 1200 × 600.
30022 5 quadros escolares brancos.
30023 7 quadros em corticite.
30024 12 mesas computador 1200 × 800.
30025 6 mesas impressora 800 × 600.
30026 6 cestos para papéis.
30027 10 mesas redondas c/ 600.
30028 1 mesa redonda c/ 1000.
30029 1 mesa trabalho c/ 1090 × 900.
30030 109 cadeiras p/alunos s/rodas.
30031 4 cadeiras tipo maple s/rodas.
30032 21 cadeiras p/estirador c/roda.
30033 6 cadeiras c/braços c/rodas.
30034 26 cadeiras s/braços c/rodas.
30035 2 cadeiras c/braços rodas-gás.
30036 2 bengaleiros de pé alto.
30037 14 armários c/porta em chapa.
30038 6 armários altos c/porta vidro.
30039 2 armários baixos c/porta vidro.
30040 1 armário desenho ref. A0.
30041 1 cx. experiência magnet/electr.
30042 1 transformador desmontável.
30043 ferramentas de reduzido valor.
30044 1 conj. mont. células eletroliti.
30045 Ferramentas de reduzido valor.
30046 1 conj. resistências calibradas.
30047 1 mavometro demonstração.
30048 1 reóstato cursor 20 ohms.
30049 1 reóstato cursor 40 ohms.
30050 1 reóstato cursor 60 ohms.
30051 1 reóstato cursor 80 ohms.
30052 1 caixa electrónica tecno.
30053 1 fonte alimentação p/cx. eletr.
30054 1 conjunto microprocessador.
30055 Multímetro dig. univolt DT190.
30056 Multímetro dig. univolt DT190TC.
30057 Multímetro dig. univolt DT888.
30058 Osciloscópio duplo traço 20Mhz.
30059 Ferramentas de reduzido valor.
30060 Ferramentas de reduzido valor.
30061 1 dinamómetro de mola angular.
30062 Ferramentas de reduzido valor.
30063 2 compassos com ventosas.
30064 Ferramentas de reduzido valor.
30065 1 cápsula manométrica c/tina.
30066 Cx. mod. molecular SCALC194349/0.
30067 Cx. mod. molecular SCALC194349/2.
30068 Cx. mod. molecular SCALC194349/3.
30069 1 desionizador.
30070 1 medidor de PH.
30071 Ferramentas de reduzido valor.
30072 Ferramentas de reduzido valor.
30073 Ferramentas de reduzido valor.
30074 1 estufa secagem 52 L 220ºC.
30075 1 excicador c/placa 150.
30076 1 cx. exp. mecânica.

30077 Caixa de sólidos geométricos.
30078 1 modelo minicentral hidráulic.
30079 1 plano inclinado p/est. atrito.
30080 2 alavancas graduadas.
30081 1 balança hidrostática.
30082 1 balança monoprato 150-13.
30083 Aparelho destilação fraccionad.
30084 Placa aquecimento 1000 W.
30085 Conj. estudo engrenagens.
30086 1 dinamómetro poncelet.
30087 Fonte de alimentação 0-30/3 V.
30088 Modelo central hidroeléctrica.
30089 Modelo motor a dois tempos/corte.
30090 Modelo motor a quatro tempos/corte.
30091 Modelo motor diesel em corte.
30092 2 cronómetros mod. bolso.
30093 Móvel desmontável 4114.15.82.
30094 1 micrómetro profundid. 0-100.
30095 1 micrómetro exteriores 0/25.
30096 1 micrómetro exteriores 25/50.
30097 Calibrador relógio base mecan.
30098 Esquadro de precisão 200 × 130.
30099 6 escalas métricas 500-600 mm.
30100 1 escala métrica 1000.
30101 2 micrómetros interior 75/575.
30102 6 paquímetros 150 mm.
30103 1 frezadora ref. MF2TM.
30104 1 paquímetro 280/300 mm.
30105 1 suta universal � 300 mm.
30106 2 graminhos inox de 400 mm.
30107 1 torno mecânico ref. F1560-AEG.
30108 Engenho furar coluna RF-40HC.
30109 Engenho furar bancada TT6P.
30110 Esmerilador afiamento MOS 200.
30111 Máquina soldar arco electr. 180.
30112 Serrote mecânico móvel UE180AJ.
30113 Serrote disco móvel FHC-275.
30114 4 bancadas 120 × 80 c/dois tornos.
30115 Relógio comp. c/palpador orient.
30116 21 máquinas desenho SPR 80 × 120.
30117 13 capas plásticas 80 × 120.
30118 8 capas plásticas 80 × 120.
30119 Centrífuga eléctrica centromix.
30120 Cabeça intercambiav. centromix.
30121 Amperímetro CC 5A/500MA/50MA.
30122 Gerador de funções UNIVILT DT.
30123 Cx. estudo motor/gerador 4/6 V.
30124 Conj. hidráulica minifluído HR.
30125 5 pinças para copos.
30126 Conj. estudo pneumática MB 200.
50001 21 estiradores c/ 1200 × 800.
50002 2 vídeo Philips VR3360.
50003 Televisor Grundig T 51-050.
50004 Televisor Grundig T 70-540.
50005 Rebobinador Oshima OS 49.
50006 2 rádios gravador Recor RC 700.
50007 Gravador Oshima report. DJ60.
50008 6 radiador Ufesa óleo RA 1500.
50009 1 guilhotina LP 36 export.
50010 2 extintores de 1 kg.
50011 2 extintores de 6 kg.
50012 1 jogo beta 55/B B.
50013 1 jogo beta 920 A/C 20X.
50014 1 maço beta 1390 35 mm.
50015 10 martelos beta 1370 300 gr.
50016 1 martelo beta 1370 500 gr.
50017 10 alicates beta 1150 MQ 160 mm.
50018 10 alicates beta 1008 MQ 160 mm.
50019 10 alicates beta 1168 MQ 160 mm.
50020 1 jogo chaves beta 96N/SP12.
50021 1 jogo chaves beta 96L/SP12.
50022 10 alicates beta 1082 MQ 140 mm.
50023 1 alicate beta 1048 240 mm.
50024 1 chave beta 1200 6 × 200 mm.
50025 10 chave beta 1200 5 × 150 mm.
50026 10 chave beta 1200 4 × 100 mm.
50027 10 chave beta 1220 4,5 × 150 mm.
50028 10 chave beta 1220 3 × 100 mm.
50029 2 jogos chaves beta 1719 A/S5.
50030 1 jogo chaves beta 38/SP6.
50031 25 canivetes beta 1130 190 mm.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 180 � 4 de Agosto de 200116 718

50032 2 serrotes beta 1725 410 mm.
50033 6 escalas metálicas 500 mm.
50034 20 chaves beta 1260 3,5.
60001 1 telecopiador/fax Nashua F190.
60002 1 computador laser 386M/33.
60003 1 monitor laser 14�� color.
60004 1 impressora international 66Q.
60005 1 fotocopiador Toshiba BD 2310.
60006 2 secretárias 1200 × 800.
60007 2 secretarias 1400 × 800.
60008 4 blocos rodados c/ três gavetas.
60009 Unidade alim. inint. PPS03MIC/15.
60010 Unidade alim. inint. on-line.
60011 Programa contabilidade SIG.
60012 Programa salários PMR.
60013 Máquina fountain MK IV.
60014 Máquina escrever Nakagima AK60.
60015 Máquina calcular Contex 800.

2 � Bens adquiridos no âmbito do concurso PRODEP 17/93:

30127 12 mesas escolares c/subtampo.
30128 20 cadeiras estofadas a verde.
30129 1 secretária p/prof. c/gavetas.
30130 1 cadeira c/ braços e rodas.
30131 3 armários portas correr vidro.
30132 3 armários portas metal. e vidr.
30133 1 arquivo de desenho A0.
30134 1 balcão de madeira p/bar.
30135 4 mesas redondas p/bar 80 CM.
30136 3 maples em tecido verde.
30137 Plotter draftpro Plus-A1.
30138 Vitrine refrigerada 2400.
30139 1 desumidificador.
30140 1 mesa mistura digito.
30141 1 compressor ciata T 200/R.
30142 Uma rebarbadora Bosh GWS 9/125.
30143 1 berbequim Bosh CSB 700 2RE.
30144 1 posto soldadura ALMIG 265 BL.
30145 Filtro duplo ANI M-120/2 1/4".
30146 Balança electron. prec. KERN 430.
30147 Diapasão c/mart. e surdina (PAR).
30148 Apar. equival. mec. calor MT 2337.
60016 Programa autocad V.12 educação.
60017 Impressora Epson LQ100.
60018 2 armários arq. metal. c/bolsas.
60019 Fotocopiador Nashuatec 7125 II.
60020 Mesa metálica p/ fotocopiador.
60021 Encadernadora manual minimosel.

3 � Bens adquiridos no âmbito do concurso PRODEP 2/95:

30174 Televisor Tensai TCT215PHX.
30175 Vídeo Sharp VCM 40.
30176 Computador laser 486DX/100MH.
30177 Scanner p/pc 2400 DPI/600 DPI.
30178 Impressora Epson LQ 1070.
30179 Retroprojetor Eiki OHP 3200 P.
30180 Câmara de vídeo LC 695.
30182 Kit iluminação c/tripe.
30183 Fotómetro de luz incidente.
30185 22 mesas escolares c/subtampo.
30186 22 cadeiras ref. 108 tec. verde.
30187 2 armários metal. portas mistas.
30188 Mesa de edição Sony XV-AL200.

4 � Bens adquiridos com subsídio DES/94:

30149 Quadro porcelana p/conferência.
30150 Mesa p/computador.
30151 4 Simm ram 1MB e três ratos laser.
30152 Móveis p/impress. secretária.
30153 Programa contabilidade PMR.
30154 Conversão programas PMR.
30156 Televisão T 51-640 text.
30157 Vídeo GV 400.
30158 Retroprojector EIKI OHP-3200 P.
30160 Divisória alumínio 6005 + porta.
30161 Porta da sala de desenho.
30162 2 Quadros didat. porcelana 1 × 1,5.

30163 4 cestos de papéis.
30168 Estores laminados «pavilhão».

5 � Bens adquiridos com subsídios do IEFP/UNIVA:

50045 Aquecedor a óleo 2000W.
50046 Desumidificador.
60030 Comp. laser 166,16mb, multimedia.
60031 Impressora HP Deskjet 870 CXI.
60032 Office Pro Win95 AE PORT.
60033 5 cadeiras ISO tec. verde.
60034 Mesa de reunião redonda c/1200.
60035 Armário c/ 800 × 1500 misto.
60036 Quadro escolar c/ 1050 × 60.
60037 Bengaleiro c/pedra marm. verde.
60038 Cinzeiro papeleiro verde c/abe.
60043 Computador MMX 2,1Gb 32Mb CD24.
60044 Back-ups pro 1000 VA.
60045 Impressora Deskjet 720 C.
60050 Retroprojetor EIKI OHP 4410.
60051 Mesa p/retroproj. cor B. 2 AR.

6 � Bens adquiridos com subsídio do Projecto Ciência Viva:

30271 1 binóculo 10 × 50.
30272 5 cx. petri 80 mm.
30273 8 lupa manual 6X D=60mm.
30274 6 bússula de declinação.
30275 2 microscópios binocular KB.
30276 2 cx. p/microscópio KM/KB.
30277 Impressora Epson 640 STYLUS CO.
30278 Comp. Pentium 300 4.3GB 36 × 14��.
30279 3 binóculos 10 × 50.
30280 Kit Casio QV-7000 SX+adaptador.

7 � Bens adquiridos sem recurso a comparticipações públicas:

30000 Divisórias e tectos c/iluminação.
30017 Instalação telefone 90343.
30018 Instalação telefone 90376.
30155 4 simm ram 1MB-70NS.
30159 2 ratos laser.
30164 22 mesas c/subtampo cinza.
30165 20 cadeiras tec. azul (44).
30166 Impressora jacto tinta cor.
30167 4 SIMM RAM 1MB-70 NS.
30169 Gradeamento janelas pavilhão.
30170 Encadernadora Yosan 3003NR4194.
30171 Telemóvel Panasonic EB G400S.
30172 20 SIMM RAM/UM MB-70 NS.
30173 Cabo para telefone.
30181 Tripé Vivitar VPT-20.
30184 Rádio RR 3100 CD.
30189 Fax modem interno 4400.
30190 1 cadeira Mayer estirador.
30191 1 estirador articul. 1200 × 800.
30192 1 máquina desenho SPR 80 × 120.
30193 4 SIMM RAM 1MB 70 NS.
30194 Quadro de parede c/porta vidro.
30195 Instalação telefone 992477.
30196 8 SIMM RAM 1MB 70 NS.
30197 1 disco laser 850MB p/scanner.
30198 2 ratos laser.
30199 1 CD-ROM 8 × ACER, placa, colunas.
30200 Filtro maximum plus C91.
30201 Kit p/analise qualit. H20.
30202 Impressora HP Deskjet 690 C.
30203 Kit multimedia, exp. memória.
30204 Placa som, leitor CD8 ×, colunas.
30205 Vídeo gravador SLV E90.
30206 Inst. eléctrica nova sala.
30207 Divisória dupla alumínio.
30208 Prateleiras p/ nova sala.
30209 6 biombos expositores melamina.
30210 Quadro escolar 2500 ×1250 BR.
30211 Fotocopiador Nashuatec 3740 TD.
30212 22 licenças WIN 95 AE VUP PORT.
30213 25 licenças Office Pro 97 PORT.
30214 1 ventilador vortice.
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30215 Ecran visio branca 150*150.
30216 Mesa p/ retroprojector M.70288.
30217 Impressora HP deskjet 895 CXI.
30218 Impressora HP deskjet 895 CXI.
30219 Hp scanjet 5100c.
30220 Retroprojetor EIKI OHP 4410.
30221 HP surestore CD-Writer 7200 E.
30222 Data display medium S-VGA PRO.
30223 5 data switch, cabo e instalar.
30224 33 computadores 333MHZ-Maestro.
30225 Windows 98 português.
30226 33 licenças p/ windows 98.
30227 Calhas p/instalação telefónica.
30228 Secretária 1400 × 800.
30229 Secretária 800 × 800.
30230 Canto p/ secretária 1400 × 800.
30231 Bloco fixo dois gavetas.
30232 Cadeira corbu tecido.
30233 Armário c/p. vidro 1600 × 460 × 800.
30234 2 armários cinza c/portas metal.
30235 Mesa de centro 500 × 500 verde.
30236 4 cadeiras pratika verde.
30237 12 cadeiras pratika pelg. preto.
30238 Mesa de reunião 3000 × 1150.
30239 Armário 800 × 1500 p. chapa.
30240 22 cadeiras escolar t. verde.
30241 Estantes para biblioteca.
30242 22 mesa escolar c/st 1200 × 600.
30243 6 armários s/ portas.
30244 Armário cinza c/portas metalic.
30245 26 cadeiras escolar t. verde.
30246 Cadeira perestroika verde.
30247 14 mesas dupla escolar s/t 1200.
30248 Secretária professor lam. cinza.
30249 Secretária 1400 × 800.
30250 22 cadeiras escolar t. verde.
30251 Secretária professor lam. cinza.
30252 22 mesa escolar c/st 1200 × 600.
30253 Armário cinza c/portas metálic.
30254 Secretária 1400 × 800.
30255 Bloco fixo dois gavetas.
30256 Prateleiras arquivo 2000 × 300.
30257 Cadeira corbu tecido.
30258 Arquivo ofício quatro gavetas.
30260 Cadeira classic viga três lugares.
30261 Balcão itaco 1500 × 500.
30262 Balcão itaco 900 × 500.
30263 Armário c/portas metálicas.
30264 Estante metálica c/ seis pratelei.
30265 2 vestiários duplos.
30266 6 bancos corridos 1500 × 250 × 370.
30267 8 vestiários c/ 9 cacifos.
30268 22 cadeiras pratika verde.
30269 3 mesas reunião c/ 1200.
30270 3 armários metálicos s/portas.
30281 6 biombos expositores melamina.
50035 3 extintores de 1, 2 e 4 kg.
50036 1 fiambreira.
50037 1 estractor.
50038 Carro limpeza c/balde multiuso.
50039 6 chapeleiras.
50040 2 aquecedores óleo.
50041 2 cinzeiros de parede inox.
50042 Cinzeiro papeleiro rectangular.
50043 Aquecedor Ufesa 1500W.
50044 Aquecedor a óleo 1500W.
50047 Máquina de cortar Viking ME450.
60022 Actualiz. salários PMR V4.40.
60023 Actualiz. contabil. PMR V4.40.
60024 Actualiz. software GC/GPO.
60025 Alter. computador dir. pedagogic.
60026 4 SIMM RAM 1MB-70 NS.
60027 Ligação a mailpac-serv.3/D.
60028 Passagem progr. pmr  versão 4.50.
60029 1 CD-ROM II s/paridade 7DOIS PINO.
60039 Programa gestão de terceiros.
60040 Fax/modem interno 33.600 EPS.
60041 2 cadeiras corbu tecido.
60042 Disco de 1,6 GB IDE.

60046 Programas GPESCOL e GPHF � DOS.
60047 Cofre monobloco 1,30.
60048 Centr. telefónica INCOM PME 12P.
60049 4 telefones ET 3000 MF.
60052 Computador Omega Pentium II 350 MB.
60053 Computador portátil Exrensa 503T 300 × 32.

8 � Bens adquiridos no âmbito do concurso n.º 2/PRODEP/95 �
infra-estruturas:

Prédio urbano sito na Avenida de Mário Soares, freguesia e con-
celho de Rio Maior, com uma área total de 4230 m2. A área coberta
compõe-se de dois edifícios, com dois pisos cada, ligados entre si
por uma galeria. Um dos edifícios tem uma extensão com apenas
um piso, onde se localiza a sala de mecanotecnia.

Área de construção = 1686 m2.
Área coberta = 919 m2.
Logradouro = 3311 m2.

Conferida. Está conforme.

27 de Março de 2001. � A Conservadora interina, Ana Maria
Correia Marto. 13114212

R. R. M. REPRESENTAÇÕES DE RIO MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 458/
200488; identificação de pessoa colectiva n.º 501967834.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590348

PAPELARIA DE VIEIRA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 761/
940824; identificação de pessoa colectiva n.º 503250090.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590380

IMOBILIÁRIA CASINHA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1045/
990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504519190.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590500

DIAGNOLAB � LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICOS-
-ANÁLISES CLÍNICAS DE RIO MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 254/
800423; identificação de pessoa colectiva n.º 500965943.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590496

SOCIEDADE HOTELEIRA NARCISO & PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 888/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503776572.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590461
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FÉLIX & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1028/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504384902.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590488

ROTODIS � TRANSPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 892/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503823252.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590470

TRANSPORTES LUÍS BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1058/
990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504534866.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590526

JOÃO TEODÓSIO BARBOSA HOLDING SOCIEDADE
DE GESTÃO E CONTROLO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 495/
890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502130830.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590305

JOAQUIM LOPES SEQUEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 229/
790421; identificação de pessoa colectiva n.º 500863172.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590518

DOM MIGUEL ANTIQUIDADES/VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 831/
951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503545007.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590453

JOSÉ RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 103/
691230; identificação de pessoa colectiva n.º 500159246.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Con-
ceição Lúcio. 15590437
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