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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
n.º 73/2001 � obras nas instalações desportivas co-
bertas e descobertas, nos arranjos exteriores, nos
edifícios e na vedação na Escola Secundária Linda-a-
-Velha.

1 � Direcção Regional de Educação de Lisboa, Direcção de Servi-
ços de Recursos Materiais, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-070
Lisboa (telefone: 218433900; fax: 218479885).

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 � Escola Secundária Linda-a-Velha.
b) Designação da empreitada � empreitada n.º 73/2001, obras nas

instalações desportivas cobertas e descobertas, nos arranjos exterio-
res, nos edifícios e na vedação.

c) Preço base em escudos � 117 337 280$ e em euros:
585 275,89 €.

4 � Prazo de execução � 12 meses, incluindo sábados, domin-
gos e feriados, trabalho nocturno e diurno além do horário normal,
com o seguinte faseamento: reparação das 50 unidades em situação
mais grave nas caixilharias basculantes (artigo 24.1) � concluída no
primeiro mês; trabalhos a executar no pavilhão gimnodesportivo e
balneários anexos � concluídos nos primeiros quatro meses; traba-
lhos a realizar nas instalações desportivas descobertas � concluídos
nos primeiros seis meses; restantes trabalhos da empreitada � con-
cluídos no prazo de um ano.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Direcção
de Serviços de Recursos Materiais da Direcção Regional de Educa-
ção de Lisboa, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-070 Lisboa, onde
os documentos que o constituem podem ser examinados, durante as
horas normais de expediente.

b) A aquisição dos elementos referidos no n.º 5, alínea a) pode ser
feita na mesma morada, devendo ser solicitados obrigatoriamente por
escrito, fax: (21) 8479885, dentro do primeiro terço do prazo do
concurso, nas condições previstas no n.º 1.3 do programa de con-
curso.

c) O processo de concurso deverá ser pago na tesouraria da RAG
(rés-do-chão) e levantado no secretariado da DSRM, 3.º andar,
mediante a apresentação de fax ou requerimento com o pedido emi-
tido pela empresa e recibo do pagamento.

d) O preço do processo de concurso é de 20 000$, acrescido de
IVA.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do 45.º
dia seguido incluindo sábados, domingos e feriados a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues no Serviço indicado na alínea a)
do n.º 5, na Secção de Apoio Técnico.

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

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

ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas, pelas 10
horas, no local indicado no n.º 5, alínea a).

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

9 � A empreitada será no regime de série de preços. Os pagamen-
tos serão efectuados, nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11:
11.1 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-

tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares
(IMOPPI) que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) com classe
correspondente ao valor da sua proposta;

b) 1.ª subcategorias da 3.ª categoria, cada uma da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam, consoante a parte que a cada um desses traba-
lhos cabe na proposta e que será indicada em documento
anexo àquela, caso o concorrente recorra à faculdade con-
ferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), indicará, em documento a incluir no invólu-
cro dos «Documentos», os subempreiteiros possuidores
dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato
para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invó-
lucro da «Proposta» as declarações de compromisso subs-
critas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros,
das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titulari-
dade do certificado de classificação contendo as autoriza-
ções exigidas no concurso e, bem assim, o valor total dos
trabalhos a que respeitem.

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

11.3 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à
obra posta a concurso e emitidos por autoridade competente
de Estado membro da União Europeia;
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b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo Acordo
e respectivos instrumentos de aplicação, e se os mesmos o
permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o mesmo o
permitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
13 � Analisada a capacidade financeira e económica, e técnica

dos concorrentes nos termos do n.º 19 do programa de concurso,
tendo em conta o que consta dos n.os 4 e 5 do artigo 67.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como os elementos referidos
nos n.os 2 e 3 do artigo 98.º do mesmo Decreto-Lei, as propostas dos
concorrentes qualificados serão graduadas através da ponderação dos
seguintes factores:

a) Preço � 55%;
b) Garantia de boa execução � 45%.

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

República � 3 de Agosto de 2001.
16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. � 3 de Agosto de 2001.

O Director Regional, José Manuel V. Revez. 02-2-003 205

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Cascais

Anúncio

Concurso público internacional n.º 2/2001 � 
prestação dos serviços de limpeza

Anulação

Informa-se que o concurso em epígrafe, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de Janeiro de 2001, por despacho
do Conselho Administrativo de 26 de Julho de 2001, foi anulado
nos termos do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 de Agosto de 2001. � O Administrador-Delegado, Fernando A.
Ramos. 03-2-44 336

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de Santa Marta

Anúncio

Concurso público n.º 3-2-202/01 � fornecimento de
material de anestesia, seringas e agulhas ao Hospi-
tal de Santa Marta durante o ano de 2002.

1 � Entidade contratante � Hospital de Santa Marta, Rua de
Santa Marta, 1169-024 Lisboa (telefone: 213594018; fax:
213534211).

2 � Objecto do concurso:

a) Fornecimento de material de anestesia, seringas e agulhas,
destinado ao Armazém do Hospital de Santa Marta, durante
o ano de 2002;

b) Categoria dos bens a adquirir: Código 33100000-1 de
acordo com o Regulamento CEE, n.º 3696/93, do Conse-
lho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, de 22 de Junho;

c) Quantidade: de acordo com a listagem constante do cader-
no de encargos.

3 � Local de entrega � Hospital de Santa Marta (Armazém).
4 � Vigência do contrato � o contrato tem início de execução,

após a sua assinatura e o seu termo a 31 de Dezembro de 2002.
5 � São admitidas propostas relativas a parte dos bens objecto do

concurso.

6 � É permitido a apresentação de propostas variantes embora não
se possa registar qualquer alteração às condições constantes do ca-
derno de encargos.

7 � a) O processo do concurso (programa e caderno de encargos)
poderá ser levantado todos os dias úteis das 9 às 13 horas e das 14
às 15 horas na tesouraria deste Hospital (Serviços Financeiros),
mediante o pagamento prévio de 5000$ acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, até ao dia de apresentação da proposta.

b) Os processos poderão ser consultados no Serviço de Aprovi-
sionamento, sito na Rua de Santa Marta, 4.º andar, Edifício de Tran-
sição, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

8 � a) As propostas deverão ser dirigidas ao Serviço de Aprovi-
sionamento deste Hospital e nele dar entrada, até às 16 horas do dia
25 de Setembro de 2001.

b) As propostas e os documentos devem ser redigidos em língua
portuguesa.

9 � O acto público do concurso terá lugar no dia 26 de Setem-
bro de 2001, pelas 10 horas podendo assistir uma ou duas pessoas,
devidamente credenciadas, por cada concorrente.

10 � A adjudicação do contrato será efectuada pelo critério da
proposta economicamente mais vantajosa que resulta da ponderação
dos seguintes factores, ordenados por ordem decrescente de impor-
tância:

Qualidade/adequação às técnicas aplicadas neste Hospital;
Preço;
Prazo de entrega.

11 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias a contar da
data limite para a sua entrega e considera-se prorrogado por iguais
períodos, para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

12 � a) Será exigida ao adjudicatário a prestação de caução no
valor de 5% do total da adjudicação com exclusão do IVA.

b) O pagamento efectuar-se-á a 90 dias, contados após a entrega
da factura, ou entrega dos bens, consoante o que ocorrer posterior-
mente.

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

contratos públicos aprovados pela decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro.

15 � Data do envio deste anúncio para publicação no Diário da
República � 3 de Agosto de 2001.

16 � Data da recepção deste anúncio para publicação no Diário
da República � 3 de Agosto de 2001.

O Director, Borges de Oliveira. 03-2-44 332

Anúncio

Concurso público n.º 3-2-202/01 � fornecimento de
material de penso ao Hospital de Santa Marta durante
o ano de 2002.

1 � Entidade contratante � Hospital de Santa Marta, Rua de
Santa Marta, 1169-024 Lisboa (telefone: 213594018; fax:
213534211).

2 � Objecto do concurso:

a) Fornecimento de material de penso, destinado ao Armazém
do Hospital de Santa Marta, durante o ano de 2002;

b) Categoria dos bens a adquirir: Código 24422410-5 de
acordo com o Regulamento CEE, n.º 3696/93, do Conse-
lho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, de 22 de Junho;

c) Quantidade: de acordo com a listagem constante do cader-
no de encargos.

3 � Local de entrega � Hospital de Santa Marta (Armazém).
4 � Vigência do contrato � o contrato tem início de execução,

após a sua assinatura e o seu termo a 31 de Dezembro de 2002.
5 � São admitidas propostas relativas a parte dos bens objecto do

concurso.
6 � É permitido a apresentação de propostas variantes embora não

se possa registar qualquer alteração às condições constantes do ca-
derno de encargos.

7 � a) O processo do concurso (programa e caderno de encargos)
poderá ser levantado todos os dias úteis das 9 às 13 horas e das 14
às 15 horas na tesouraria deste Hospital (Serviços Financeiros),
mediante o pagamento prévio de 5000$ acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, até ao dia de apresentação da proposta.
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b) Os processos poderão ser consultados no Serviço de Aprovisio-
namento, sito na Rua de Santa Marta, 4.º andar, Edifício de Transi-
ção, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

8 � a) As propostas deverão ser dirigidas ao Serviço de Aprovi-
sionamento deste Hospital e nele dar entrada, até às 16 horas do dia
13 de Setembro de 2001.

b) As propostas e os documentos devem ser redigidos em língua
portuguesa.

9 � O acto público do concurso terá lugar no dia 14 de Setem-
bro de 2001, pelas 10 horas podendo assistir uma ou duas pessoas,
devidamente credenciadas, por cada concorrente.

10 � A adjudicação do contrato será efectuada pelo critério da
proposta economicamente mais vantajosa que resulta da ponderação
dos seguintes factores, ordenados por ordem decrescente de impor-
tância:

Qualidade/adequação às técnicas aplicadas neste Hospital;
Preço;
Prazo de entrega.

11 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias a contar da
data limite para a sua entrega e considera-se prorrogado por iguais
períodos, para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

12 � a) Será exigida ao adjudicatário a prestação de caução no
valor de 5% do total da adjudicação com exclusão do IVA.

b) O pagamento efectuar-se-á a 90 dias, contados após a entrega
da factura, ou entrega dos bens, consoante o que ocorrer posterior-
mente.

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

contratos públicos aprovados pela decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro.

15 � Data do envio deste anúncio para publicação no Diário da
República � 3 de Agosto de 2001.

16 � Data da recepção deste anúncio para publicação no Diário
da República � 3 de Agosto de 2001.

O Director, Borges de Oliveira. 03-2-44 331

Hospital Distrital de Bragança

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio n.º 3/01.1-SA

Concursos públicos n.os 3, 4 e 5/02-SA

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Bragança, Ave-
nida do Abade de Baçal, 5301-852 Bragança (telefone: 273310803;
fax: 273310805).

2 � Objectos dos concursos � aquisição dos consumíveis men-
cionados no n.º 8, durante o ano de 2002, em conformidade com as
cláusulas gerais e especiais dos respectivos cadernos de encargos.

3 � Local das prestações � Hospital Distrital de Bragança (HDB).
4 � Duração dos contratos � os contratos iniciam-se com a sua

assinatura, ou a partir dos vistos do Tribunal de Contas, e terminam
em 31 de Dezembro de 2001.

5 � Propostas variantes ou divergentes � não é admitida a apre-
sentação de propostas variantes ou com condições divergentes da-
quelas que constam do processo de concurso.

6 � Agrupamentos de empresas � podem concorrer agrupamen-
tos de empresas sem que entre elas exista qualquer modalidade ju-
rídica de associação, desde que todas elas possuam os requisitos
legais exigidos para o efeito.

7 � Obtenção dos documentos necessários:

a) Os processos podem ser consultados no Serviço de Apro-
visionamento do HDB, desde o dia da primeira publicação
dos anúncios até aos dias e horas das aberturas dos actos
públicos dos concursos;

b) Desde que requisitados em tempo útil, os processos serão
enviados ou entregues aos interessados, em suporte infor-
mático, mediante o pagamento, por unidade, da importân-
cia de 5000$, em dinheiro, vale de correio ou cheque cru-
zado à ordem do adjudicante.

8 � Entregas das propostas/actos públicos � as datas de recep-
ção e de abertura das propostas são as que constam do mapa se-
guinte:

Número
do Objecto Recepção (17 horas e 30 minutos) Abertura (14 horas e 30 minutos)

concurso

3/02 Reagentes � Imunologia ............................... 18 de Setembro de 2001 ................ 19 de Setembro de 2001.

4/02 Material consumo clínico (oftalmologia) ...... 19 de Setembro de 2001 ................ 20 de Setembro de 2001.

5/02 Material consumo clínico (próteses ortopédicas) 20 de Setembro de 2001 ................ 21 de Setembro de 2001.

9 � Actos públicos � os actos públicos dos concursos terão lugar
no Serviço de Aprovisionamento do HDB, nos dias indicados no n.º 8,
podendo a eles assistir todos os interessados e intervir apenas os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

10 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação, para os
três concursos, será o da proposta economicamente mais vantajosa,
de acordo com os seguintes factores de apreciação, por ordem de-
crescente de importância:

a) Relação qualidade/preço;
b) Prazo de entrega;
c) Condições de pagamento.

11 � Prazo de manutenção das propostas � mínimo de 60 dias
contados da data da sessão de abertura.

12 � Caução e modalidades de pagamento:

a) Será exigida a prestação de caução, nos termos legais;
b) Os pagamentos serão efectuados a 90 dias das datas das

facturas.

13 � Anúncio de informação prévia � não há lugar à sua publi-
cação.

14 � Envio do anúncio para publicação oficial � este anúncio foi
enviado para publicação no Diário da República em 1 de Agosto
de 2001.

15 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 2 de
Agosto de 2001.

1 de Agosto de 2001. � O Director, Carlos Alberto Vaz.
06-2-053 992

Hospital Distrital de Faro

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Faro, Rua de Leão
Penedo, 8000-386 Faro (telefone: 289891225; fax: 289891227).

2:

Identificação do concurso público internacional � proc. n.º 7/
2002 � reagentes p/Imuno-Hematologia � técnicas de
aglutinação em gel/coluna;

Dia e hora limite para a entrega das propostas � até às 17 horas
do dia 24 de Setembro de 2001;

Dia e hora da abertura das propostas � às 14 horas e 30 mi-
nutos do dia 25 de Setembro de 2001;

Preço do caderno de encargos mais 17% IVA � 9300$.

3 � Categoria do serviço ou do bem (Regulamento CEE, JOCE,
n.º S169 de 3 de Setembro de 1996: 24422320-7. Designação: reagentes.

4 � Local de entrega dos bens � Hospital Distrital de Faro.
5 � O contrato é para vigorar durante o ano de 2002.
6 � São admitidas variantes mas não são admitidas condições

divergentes.
7 � Os interessados podem consultar o processo, ou solicitar

exemplares do processo até ao dia 24 de Setembro de 2001 no Ser-
viço de Aprovisionamento do Hospital, sito na morada indicada no
n.º 1, todos os dias úteis nas horas normais de expediente, sendo os
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mesmos fornecidos mediante o prévio pagamento nos nossos Servi-
ços Financeiros.

8 � As propostas serão remetidas por correio, registadas com
aviso de recepção dirigidas à entidade referida no n.º 1.

9 � As propostas e os documentos devem ser redigidos nos ter-
mos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � O acto público do concurso terá lugar, no dia indicado no
quadro acima referenciado, na sala de reuniões do Serviço de Apro-
visionamento. Podem assistir todas as pessoas devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes.

11 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público do concurso.

12 � O adjudicatário garantirá, através de prestação de caução no
valor de 5% do total da adjudicação, o cumprimento das obrigações
que assume.

13 � O pagamento das facturas será efectuado no prazo, até 180
dias, após a data da sua recepção.

14 � O critério de adjudicação do contrato é o da proposta mais
vantajosa, que resulta da ponderação dos seguintes factores ordena-
dos por ordem decrescente de importância:

1.º Qualidade � 40%;
2.º Parecer dos utilizadores � 35%;
3.º Preço � 15%;
4.º Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento � 10%.

15 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

17 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública e JOCE a 31 de Julho de 2001.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � [...]

31 de Julho de 2001. � O Chefe de Repartição, Manuel José
Ribeiro. 10-2-124 975

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Faro, Rua de
Leão Penedo, 8000-386 Faro (telefone: 289891225; fax: 289891227).

2:

Preço do caderno
Identificação do concurso público Dia e hora limite para a entrega das propostas Dia e hora da abertura das propostas  de encargos

mais 17% IVA

Processo n.º 8/2002 � concurso público Até às 17 horas do dia 10 de Setem- Às 14 horas e 30 minutos do dia 11 8 400$00
n.º 5/2002 � factores de coagulação re- bro de 2001. de Setembro de 2001.
combinantes.

Processo n.º 10/2002 � concurso público Até às 17 horas do dia 11 de Setem- Às 10 horas e 30 minutos do dia 12 9 900$00
n.º 7/2002 � medicamentos gerais não bro de 2001. de Setembro de 2001.
injectáveis.

3 � Categoria do serviço ou do bem (Regulamento CEE, JOCE,
n.º S169 de 3 de Setembro de 1996: 24421000-1. Designação: me-
dicamentos.

4 � Local de entrega dos bens � Hospital Distrital de Faro.
5 � O contrato é para vigorar durante o ano de 2002.
6 � São admitidas variantes mas não são admitidas condições

divergentes.
7 � Os interessados podem consultar o processo, ou solicitar

exemplares do processo até aos dias 10 e 11 de Setembro respecti-
vamente no Serviço de Aprovisionamento do Hospital, sito na mo-
rada indicada em 1, todos os dias úteis nas horas normais de expe-
diente, sendo os mesmos fornecidos mediante o prévio pagamento
nos nossos Serviços Financeiros.

8 � As propostas serão remetidas por correio, registadas com
aviso de recepção dirigidas à entidade referida no n.º 1.

9 � As propostas e os documentos devem ser redigidos nos ter-
mos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � O acto público do concurso terá lugar, no dia indicado no
quadro acima referenciado, na sala de reuniões do Serviço de Apro-
visionamento. Podem assistir todas as pessoas devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes.

11 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propos-
tas pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público do con-
curso.

12 � O adjudicatário garantirá, através de prestação de caução no
valor de 5% do total da adjudicação, o cumprimento das obrigações
que assume.

13 � O pagamento das facturas será efectuado no prazo, até 180
dias, após a data da sua recepção.

14 � O critério de adjudicação do contrato é o da proposta mais
vantajosa que resulta da ponderação dos seguintes factores ordena-
dos por ordem decrescente de importância:

1.º Parecer dos utilizadores � 35%;
2.º Concordância c/as exigências do artigo 7.º das cláusulas

especiais � 30%;
3.º Preço � 25%;
4.º Prazo de entrega � 10%.

15 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-

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

17 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública a 31 de Julho de 2001.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � [...]

31 de Julho de 2001. � O Chefe de Repartição, Manuel José
Ribeiro. 10-2-124 974

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional de Educação

Direcção Regional de Formação Profissional

Anúncio

Concurso público n.º 2/2001 � fornecimento de material
eléctrico para o curso de electricidade de instalações
da Direcção Regional de Formação Profissional.

1 � Entidade pública adjudicante � Secretaria Regional de Edu-
cação, através da Direcção Regional de Formação Profissional, sita
à Estrada do Comandante Camacho de Freitas, 9000-310 Funchal,
Região Autónoma da Madeira (telefone: 291701090; fax: 291764891).

2 � Objecto do concurso público � os bens a adquirir inserem-
-se na categoria 31.10.2 descrita como motores universais de CA/
CC de potência superior a 37,5 W e outros motores e geradores de
corrente alternada; categoria 31.10.4 descrita como transformadores
eléctricos; categoria 31.10.5 descrita como balastros para lâmpadas
ou tubos de descarga, conversores estáticos e outros indutores; ca-
tegoria 31.20.1 descrita como aparelhos para interrupção, secciona-
mento ou protecção de circuitos eléctricos, para tensão superior a
1000 V; categoria 31.20.2 descrita como aparelhos eléctricos para
interrupção, seccionamento ou protecção de circuitos eléctricos, para
tensão igual ou inferior a 1000 V; categoria 31.20.3 descrita como
quadros; categoria 31.20.4 descrita como partes de material para
controlo ou distribuição de energia eléctrica; categoria 31.30.1 des-
crita como fios e cabos isolados; categoria 31.40.1 descrita como
pilhas e baterias de pilhas e suas partes; categoria 31.50.1 descrita
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como lâmpadas e tubos eléctricos de incandescência ou de descarga,
lâmpadas de arco; categoria 31.50.2 descrita como material de
iluminação; categoria 31.50.3 descrita como outras lâmpadas eléc-
tricas e outro material de iluminação, n.e.; categoria 31.62.1 descri-
ta como outro equipamento eléctrico, n.e.; categoria 32.10.1 descri-
ta como condensadores eléctricos; categoria 32.10.2 descrita como
resistências eléctricas; categoria 32.10.5 descrita como díodos e
transístores; categoria 32.10.7 descrita como partes de válvulas e
tubos electrónicos e de outros artefactos electrónicos conforme Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da entrega dos bens � instalações da Direcção Regio-
nal de Formação Profissional, sita à Estrada do Comandante Cama-
cho de Freitas, 9000-310 Funchal.

4 � Prazo de entrega dos bens � não poderá ser superior a 30
dias a contar da data da aposição do visto no contrato pela Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas, se o contrato estiver
nos termos legais sujeito a fiscalização prévia, ou caso contrário, da
data da celebração do contrato escrito.

5 � Qualificação dos concorrentes � os concorrentes deverão
apresentar uma relação de fornecimentos anteriores com indicação
das entidades adjudicantes.

6 � Admissão das propostas:
6.1 � Não serão admitidas propostas relativas a parte dos bens

postos a concurso.
6.2 � Não serão admitidas propostas com alterações de cláusu-

las do caderno de encargos, bem como de propostas com variantes.
6.3 � Não serão admitidas propostas que contenham cláusulas

condicionais, restritivas, resolutórias ou excepcionais.
7 � Pedidos de documentação:
7.1 � O programa do concurso e o caderno de encargos podem

ser examinados e obtidos, na secretaria da Direcção Regional de
Formação Profissional, sita à Estrada do Comandante Camacho de
Freitas, 9000-310 Funchal, durante o horário de expediente (dias
úteis das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas).

7.2 � Data limite de apresentação dos pedidos de documentos �
até ao fim do prazo para apresentação das propostas.

7.3 � O custo do processo de concurso é de 5000$.
8 � Local de recepção das propostas:
8.1 � As propostas devem ser entregues na secretaria da Direc-

ção Regional de Formação Profissional, sita à Estrada do Coman-
dante Camacho de Freitas, 9000-310 Funchal, contra recibo, ou re-
metidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

8.2 � Data limite de apresentação das propostas � até às 17 horas
do dia 14 de Setembro de 2001.

9 � Data, hora e local de abertura das propostas � o acto público
do concurso terá lugar no primeiro dia útil seguinte (dia 17 de Se-
tembro de 2001) ao termo do prazo fixado para a apresentação das
propostas, pelas 15 horas, na Direcção Regional de Formação Pro-
fissional, a ele podendo assistir todos os interessados, mas apenas
intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados, nos termos do programa de concurso.

10 � Critérios de adjudicação do contrato � é o da proposta
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação, por or-
dem decrescente de importância, dos seguintes factores:

a) Preço (45%);
b) Prazo de entrega (30%);
c) Qualidade (25%):

11 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período de 60 dias
contados da data limite para a sua entrega, prorrogável nos termos
previstos no programa de concurso.

12 � Caução � ao adjudicatário será exigida prestação de cau-
ção no valor de 5% sobre o valor total da adjudicação, em confor-
midade com o exigido no caderno de encargos.

13 � Pagamentos � o pagamento será efectuado no prazo de 90
dias a contar da data da recepção da respectiva factura.

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

15 � O anúncio referente a este concurso foi enviado para pu-
blicação no Diário da República em 1 de Agosto de 2001.

1 de Agosto de 2001. � O Adjunto de Gabinete, Rui Cunha.
10-2-124 972

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Serviços de Acção Social

Anúncio

Concurso público nacional n.º 1/2001, para fornecimento
de diverso mobiliário e equipamento

1 � Entidade adjudicante � Serviços de Acção Social da  Uni-
versidade dos Açores, Rua de Vitorino Nemésio, 9500-348 Ponta
Delgada, São Miguel, Açores (telefone: 296652318; fax: 296653024).

2 � a) Procedimento de adjudicação � concurso público.
b) Forma de contrato � aquisição de bens.
3 � a) Lugar de entrega � bloco 4 das Residências de Estudan-

tes das laranjeiras da freguesia de São Pedro de Ponta Delgada.
b) Objecto do contrato � fornecimento e montagem de diverso

mobiliário e equipamentos C1 cadeiras; M1/2/3/4/5 mesas; SEC1
secretárias; SEC2 balcão de entrada; CM1 camas; CA1 candeeiros;
P1/2 prateleiras; S1/2 sofás; T1/2 telas e CL1 caixotes de lixo para
quartos.

c) Quantidade a fornecer � as referidas no n.º 4 da secção 2 �
cláusulas técnicas do caderno de encargos.

d) Descrição do material � referido no n.º 4.2 da secção 2 �
cláusulas técnicas do caderno de encargos.

e) Configuração do material � a referida no n.º 4.3 da secção 2 �
cláusulas técnicas do caderno de encargos.

4 � Data limite de entrega dos bens � até ao prazo máximo de
45 dias, após a data de assinatura do respectivo contrato de forne-
cimento.

5 � a) Pedido de documentos � o processo do concurso poderá
ser examinado na Secção de Aprovisionamento dos Serviços de
Acção Social da  Universidade dos Açores, durante os dias úteis, no
horário normal de expediente do serviço (das 9 horas e 30 minutos
às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas). As cópias dos ele-
mentos acima referidos poderão ser solicitadas por escrito, ou levan-
tadas no local.

b) Data limite para efectuar o pedido � 5 de Setembro de 2001.
c) Pagamento � o custo do processo é de 30 000 PTE (sem IVA

incluído), em dinheiro ou por cheque.
6 � a) Data limite de recepção das propostas � até às 16 horas

do dia 25 de Setembro de 2001.
b) Endereço � Serviços Administrativos dos Serviços de Acção

Social da  Universidade dos Açores, Rua de Vitorino Nemésio, 24,
9500-348 Ponta Delgada, São Miguel, Açores.

c) Língua(s) � as propostas e os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, no caso de não o se-
rem pela sua própria natureza ou origem, serão acompanhados de
tradução devidamente legalizada e em relação à qual o participan-
tes declare a sua prevalência para todos e quaisquer efeitos sobre os
respectivos originais.

7 � a) Pessoas admitidas a assistir à abertura das propostas � no
acto público do concurso podem participar dois representantes de
cada concorrente, devidamente credenciados.

b) Data, hora e local do acto público � 26 de Setembro de 2001,
pelas 10 horas, no edifício dos Serviços de Acção Social da  Uni-
versidade dos Açores, Rua de Vitorino Nemésio, 24, 9500-348 Ponta
Delgada.

8 � Cauções e garantias � o concorrente, cuja proposta seja es-
colhida, deverá prestar caução de 5% do valor do contrato, sem IVA.

9 � Modalidades de financiamento e de pagamento � o prazo em
que a entidade adjudicante deverá proceder ao pagamento do forne-
cimento não poderá exceder os 45 dias, contados da data de registo
de entrada das respectivas facturas, as quais devem ser emitidas após
o auto de aceitação provisória.

10 � Condições mínimas � as indicadas na cláusula 4 do pro-
grama de concurso.

11 � Prazo de validade da proposta � os concorrentes são obri-
gados a manter a sua proposta pelo prazo mínimo de 60 dias.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação far-se-á em con-
formidade com a proposta mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes critérios de avaliação, por ordem decrescente de importância:

Preço (45%);
Características estéticas e funcionais (30%);
Prazo de entrega (25%).



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 190 � 17 de Agosto de 200117 562

13 � Data de publicação da informação prévia � não houve lugar
à publicação do anúncio de informação prévia.

14 � Data de envio do anúncio � 1 de Agosto de 2001.
15 � Data de recepção do anúncio � 3 de Agosto de 2001.

1 de Agosto de 2001. � O Administrador, Francisco Rosa Coe-
lho. 10-2-124 971

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada
da obra de saneamento básico da Cavaca

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Aguiar da
Beira, Avenida da Liberdade, 3570-018 Aguiar da Beira (telefone:
232688103; fax: 232688894).

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

3 � Objecto da empreitada:

a) Local de execução � concelho de Aguiar da Beira, fregue-
sia de Cortiçada, lugar da Cavaca;

b) Designação da empreitada � saneamento básico da Cavaca;
c) Natureza e extensão dos trabalhos: construção de rede de

colectores de esgotos numa extensão de 2 668,7 m, in-
cluindo trabalhos de movimentos de terra, fornecimento e
aplicação de tubagem, caixas de visita, ramais domiciliários
e levantamento e reposição de pavimentos; construção de
rede de distribuição de água numa extensão de 2 598,7 m,
incluindo trabalhos de movimento de terra, fornecimento e
aplicação de tubagem e acessórios, ramais e levantamento
e reposição de pavimentos; construção de estação depura-
dora de águas residuais (ETAR), incluindo arranjos exte-
riores, construção de fossa séptica com 103 m3 de capaci-
dade e construção do respectivo leito percolador para 250
habitantes; reservatório circular apoiado com 150 m3 de
capacidade, incluindo obras de construção civil, forneci-
mento e aplicação de tubagem;

d) Preço base � o valor para efeitos de concurso é
55 722 000$, não incluindo o imposto sobre o valor acres-
centado (IVA);

e) A empreitada refere-se a toda a obra.

4 � Prazo de execução � os trabalhos devem estar terminados no
prazo de 90 dias.

5 � Exame do processo do concurso:

a) O processo do concurso e documentos complementares
encontra-se patentes na Divisão de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Aguiar da Beira, Avenida da Liber-
dade, 3570-018 Aguiar da Beira (telefone: 232688103; fax:
232688894), onde pode ser examinado, durante as horas de
expediente, desde a data da publicação deste anúncio no
Diário da República até ao dia e hora do acto público do
concurso.
O fornecimento do processo e documentos complementares
devidamente autenticadas poderão ser solicitadas por escrito
ao presidente da Comissão de Abertura do Concurso, atra-
vés de ofício ou fax para o endereço mencionado em cima,
até às 16 horas do 10.º dia seguinte ao da publicação do
respectivo anúncio;

b) O custo do processo de concurso e documentos complemen-
tares é de 19 160$, a pagar previamente em numerário ou
em cheque emitido à ordem da Câmara Municipal de
Aguiar da Beira.

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

a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até às
12 horas do 30.º dia (incluindo na contagem sábados, do-
mingos e feriados) sendo este prazo contado a partir do dia
seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica;

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou seus
representantes na Divisão Administrativa e Financeira da
Câmara Municipal de Aguiar da Beira, Avenida da Liber-
dade, 3570-018 Aguiar da Beira, contra recibo, ou remeti-
das pelo correio, sob registo e com aviso de recepção;

c) Os documentos são obrigatoriamente redigidos na língua
portuguesa e serão apresentados no original ou cópia auten-
ticada. Porém, quando, pela sua própria natureza ou origem,
estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-
-los acompanhar de tradução devidamente legalizada ou de
tradução não legalizada, mas acompanhada de declaração
do concorrente nos termos da qual este declare aceitar a
prevalência dessa tradução não legalizada, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes;

b) O acto do concurso terá lugar na sala de reuniões da Câ-
mara Municipal de Aguiar da Beira, Avenida da Liberda-
de, 3570-018 Aguiar da Beira, e realizar-se-á pelas 14 ho-
ras do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para
apresentação de propostas.

8 � O valor da caução é de 5% do preço total do contrato e será
prestado por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garan-
tidos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou ainda por se-
guro-caução, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99.

9 � A empreitada é por série de preços, e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são o orçamento anual do
município, sendo o pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluí-
do no contrato feito por medição, com a observância do disposto nos
artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam
as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em, relação a cada uma das
empresas, os requisitos exigidos no programa de concurso.

No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade jurídica de agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico ou ainda consórcios externos conforme previsto no De-
creto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

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

a) Podem ser admitidos a concurso os titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particula-
res e do Imobiliário (IMOPPI) que contenham:

A classificação como empreiteiro geral de outras infra-
-estruturas, de acordo com o estabelecido na Portaria
n.º 412-1/99, de 4 de Junho, na 3.ª categoria, em classe
correspondente ao valor da proposta; ou

A 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe correspon-
dente à parte dos trabalhos a que respeitem;

As 1.ª, 5.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 9.ª e 10.ª
subcategorias da 3.ª categoria, a 2.ª subcategoria da 6.ª
categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem;

b) Podem ainda ser admitidos a concurso os não titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequa-
do à obra posta a concurso e emitido por uma das entida-
des competentes mencionadas no n.º 1 do anexo 1, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade,
à capacidade financeira e económica e à capacidade técni-
ca que permitiram aquela inscrição e justifique a classifi-
cação atribuída nessa lista;

c) Podem ainda ser admitidos a concurso os não titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
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dos, desde que apresentem os documentos relativos à com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira, econó-
mica e técnica para a execução da obra posta a concurso,
indicados no programa de concurso.

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

Se os concorrentes nada requerem em contrário dentro dos oito
dias seguintes a este prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado por
mais 44 dias.

13 � O critério de apreciação das propostas será o seguinte:

a) Preço � 75%;
b) Prazo de execução � 15%;
c) Valia técnica da proposta, analisando o programa de traba-

lhos na perspectiva da sua coerência com o prazo e com os
métodos construtivos propostos para a execução da obra �
10%.

A análise deste item tem por base os seguintes subfactores:

Programa de trabalhos � 3%;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da

obra � 2%;
Meios humanos � 2,5%;
Meios materiais � 2,5%.

14 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas, nos
termos do programa de concurso, que envolvam alterações da se-
guinte cláusula do caderno de encargos: prazo de execução diferen-
te do estabelecido no caderno de encargos.

Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao
projecto (ou parte dele).

15 � Publique-se no Diário da República, no Jornal de Notícias,
Boletim de Informações e no Jornal Douro e Neve.

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Augusto Fer-
nando Andrade. 10-1-111 116

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Anúncio

Concurso público

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

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Almodôvar, com sede
na Rua de Serpa Pinto, 14, 7700 Almodôvar (telefone: 286660600;
fax: 286662282).

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

3 � a) Local de execução � concelho de Almodôvar, freguesia
de São Barnabé.

b) Designação da empreitada � beneficiação do traçado e pavi-
mentação da E. M. 543 � troço entre os quilómetros 6 e 8,380.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � beneficiação do traçado com correcção das terraplenagens,
pavimentação betuminosa, drenagem e trabalhos de sinalização. A
pavimentação será executada com recursos a tout-venant, numa es-
pessura de 0,15 m, binder numa espessura de 0,05 m e betão betu-
minoso com uma espessura de 0,05 m.

O perfil transversal da estrada contempla 5 m de faixa de roda-
gem e 0,5 m de berma para cada lado.

Nos termos do Regulamento da Comunidade Europeia n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, estes trabalhos serão
classificados nas seguintes categorias: 45.11.23, 45.23.12 e 45.23.15.

Preço base do concurso � 90 000 000$, 448 918,11 euros, com
exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução � 150 dias.
5 � O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados na Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Am-
biente da Câmara Municipal de Almodôvar, Rua de Serpa Pinto,
7700 Almodôvar, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) O custo das peças do processo é 11 885$, a que acresce o IVA.
O pagamento pode ser efectuado por remessa de cheque ou outro

meio legal de pagamento.
6 � a) Data e hora limite para apresentação das propostas � até

às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia após a publicação do anúncio
em Diário da República.

b) Endereço para onde as propostas devem ser enviadas ou en-
tregues � Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente da Câ-
mara Municipal de Almodôvar, Rua de Serpa Pinto, 7700 Almo-
dôvar.

c) As propostas e respectivos documentos devem ser redigidos em
língua portuguesa, devendo, no caso dos documentos atender-se ao
disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � a) São autorizadas a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de
intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do
seu bilhete de identidade e, no caso de intervenção de representan-
tes de sociedades ou de agrupamentos de empresas, a exibição dos
respectivos bilhetes de identidade e de uma procuração passada por
quem obrigue a sociedade ou agrupamentos com assinatura(s)
reconhecida(s) na qualidade.

b) O acto público de concurso terá lugar na sala de sessões do
edifício da Câmara Municipal de Almodôvar, Rua de Serpa Pinto,
pelas 10 horas do dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega
das propostas.

8 � A caução a exigir é o valor correspondente a 5% do preço
total do respectivo contrato e será prestada por depósito em dinhei-
ro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante
garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos do ar-
tigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preço nos
termos da alínea b), n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, sendo o seu financiamento assegurado por receitas pró-
prias municipais e Programa Operacional Regional do Alentejo.

A modalidade de pagamento ao empreiteiro, será em prestações
variáveis nos termos do n.º 1 do artigo 17.º e artigo 202.º do mes-
mo diploma.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que
entre elas exista qualidade modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento possuam condições legais
adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas. As empresas agrupadas serão responsáveis perante o dono da
obra pela manutenção da sua proposta com as legais consequências
e, no caso da adjudicação da empreitada, as empresas agrupadas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Só serão admitidos:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, contendo as autorizações seguintes: da 1.ª subcatego-
ria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da
sua proposta; das 4.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria e
da 2.ª subcategoria da 6.ª categoria correspondente, cada
uma, ao valor dos trabalhos que lhe respeitem;

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

c) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
acordo sobre o espaço económico europeu, em condições
de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção;

d) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial
do Comércio, nos termos estabelecidos nesse acordo.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias, contados a partir
da data do acto público do concurso que considerar-se-á tacitamen-
te prorrogado por mais 44 dias caso os concorrentes nada requei-
ram em contrário durante os oito dias seguintes ao termo dos pra-
zos previstos.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � atenderá ao crité-
rio da proposta economicamente mais vantajosa, com a ponderação
dos seguintes factores:

Preço proposto � 75%;
Prazo de execução � 25%.

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

15 � É admitida a apresentação pelos concorrentes de proposta
condicionadas.
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16 � Anúncio de informação prévia não publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

24 de Julho de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Carlos da Fonseca Vilhena Colaço. 10-1-111 119

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Anúncio n.º 299/2001

Concurso público internacional � concepção/constru-
ção da variante sul exterior a Castelo Branco

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Castelo
Branco, Praça do Município, 6000-458 Castelo Branco (telefone:
272330330; fax: 272330324).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público internaci-
onal, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º; alínea a) do artigo 48.º e
artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � No âmbito do presente concurso foram apresentadas algumas
dúvidas que mereceram os esclarecimentos que a seguir se publicam.

4 � Esclarecimentos prestados:
4.1 � Pela firma Mota & C.ª, S. A., foram pedidos os seguintes

esclarecimentos:

Questão n.º 1. Dado que se encontra omisso no programa de
concurso a forma de entrega do volume correspondente ao
projecto de execução requerido, solicitamos que nos infor-
mem qual a metodologia a seguir, nomeadamente se anexo
ao volume da proposta, ao volume dos documentos ou em
volume separado;

Resposta: o projecto base, tal como é indicado no n.º 16.1 da
alínea i) do programa de concurso, deverá ser anexado à pro-
posta;

Questão n.º 2. Número de cópias a apresentar do projecto de
execução;

Resposta: deverá ser apresentada apenas uma cópia do projecto;
Questão n.º 3. Quais os documentos necessários a apresentar no

que refere aos projectistas;
Resposta: deverá ser apresentada a ficha técnica do projecto,

com os correspondentes currículos;
Questão n.º 4. No n.º 5.1 da alínea b) das cláusulas gerais do

caderno de encargos � prazo de execução � é mencionado
o seguinte: 730 dias para a execução da empreitada conta-
dos a partir da data de apresentação do projecto de execução

e após comunicação para efeito da Câmara Municipal. Pre-
tendíamos que nos informassem se os 730 dias são contados
a partir da data de aprovação da Câmara Municipal do pro-
jecto de execução.
Na negativa qual o prazo que se deve considerar para a co-
municação da Câmara Municipal.
Por outro lado, como faz parte do projecto de execução a
elaboração das plantas parcelares, quais os timings que se
deve considerar para a posse dos terrenos após a expropria-
ção;

Resposta: o prazo de 730 dias para a execução da empreitada
é contado a partir da data da aprovação do projecto de exe-
cução pela Câmara Municipal, sendo esta comunicação feita
por escrito e com aviso de recepção.
Os timings que se deve considerar para a posse dos terrenos,
após a expropriação, é de imediato, visto que a Câmara tem
já contactos com alguns proprietários.

4.2 � Pela firma Construtora do Lena, S. A., foram pedidos os
seguintes esclarecimentos:

Questão n.º 1. O traçado em planta/perfil longitudinal é vincula-
tivo, ou seja, ter-se-á de optar o do estudo prévio patente a
concurso?;

Resposta: não. O projecto patenteado a concurso é um estudo
prévio, o qual servirá de referência para a elaboração das
propostas, conforme consta do programa de concurso e ca-
derno de encargos. Na fase de apresentação de propostas os
concorrentes deverão apresentar um projecto base, pelo que
o mesmo poderá conter pequenos reajustamentos relativamen-
te ao estudo prévio patente a concurso;

Questão n.º 2. O dimensionamento do pavimento indicado no
estudo prévio patente a concurso é vinculativo, ou poderá ser
apresentado a concurso outro dimensionamento?;

Resposta: obviamente que não, uma vez que o patenteado a
concurso é um estudo prévio e o dimensionamento do pavi-
mento aí constante é apenas indicativo, elaborado em termos
arbitrados para o tráfego e também para as características
geotécnicas de fundação;

Questão n.º 3. Relativamente às obras de arte, gostávamos que
nos esclarecessem no que respeita às características geomé-
tricas das mesmas, nomeadamente gabaris e perfil transver-
sal tipo;

Resposta: os gabaris e perfis tipo a observar nas obras de arte,
são os seguintes:

Secção livre Perfil transversal tipo

Obras de arte
Largura Altura Passeio esq. Plataforma Passeio dt.º

Passagem inferior ao IP2 (PI1) .......................................... 23.50 5.00 1.20 (*) 15.00 1.20
Passagem inferior ao caminho-de-ferro (PI2) .................... 23.50 5.00 1.00 (**) 25.00 1.00
Passagens superiores (PS 3, 4 e 5) .................................... 23.50 5.00 1.20 7.00 1.20
Passagens inferiores (PI6 e 7) ............................................ 10.00 5.00 � Variável �
Passagens agrícolas (PA 1 e 2) .......................................... 05.00 4.00 � Variável �

(*) Deve incluir duas faixas de rodagem c/4.0 m bermas interiores com 1,00 m, bermas exteriores c/2,00 m, separador central com 1,00 m e eventuais faixas de
abrandamento.

(**) Deve incluir o restabelecimento da E. N. 3, via férrea e caminho paralelo.

5 � Data do envio para publicação no Diário da República e Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 31 de Julho de 2001.

31 de Julho de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge Manuel Vieira Neves. 10-1-111 133

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Anúncio

Concurso público para Parque de Santa Quitéria �
 jardins e rede de rega

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Felgueiras, Praça
da República, 4610 Felgueiras.

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 � Parque de Santa Quitéria, cidade de
Felgueiras.

b) Natureza dos trabalhos � os trabalhos que constituem a em-
preitada são: execução de jardins, incluindo fornecimento de plan-
tas; execução de rede de rega.

Preço base da empreitada � 44 000 000$, não incluindo IVA.
4 � Prazo máximo previsto de execução da obra � o prazo má-

ximo de execução da obra será de 120 dias de calendário (60 dias
a 1.ª fase e 60 dias a 2.ª fase) após a consignação.

5 � a) O processo encontra-se patente, para consulta ou aquisi-
ção, na Secção Administrativa do Departamento Planeamento da
Câmara Municipal de Felgueiras, Praça da República, 4610 Felguei-
ras, todos os dias úteis entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos
e entre as 14 e as 15 horas.

O pedido para fornecimento do processo deve ser feito até sete
dias úteis antes da data limite para entrega das propostas.

b) O processo será fornecido contra o pagamento de 10 000$, a
pagar em dinheiro ou em cheque visado, passado a favor do tesou-
reiro da CM de Felgueiras, no prazo máximo de seis dias úteis a
contar da data de recepção do respectivo pedido.
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6 � Entrega das propostas:

a) As propostas serão entregues até às 15 horas do 30.º dia a
contar do dia posterior à publicação do anúncio no Diário
da República;

b) As propostas devem ser enviadas à Câmara Municipal de
Felgueiras, Praça da República, 4610 Felgueiras, pelos con-
correntes ou seus representantes, ou remetidas pelo correio
sob registo e com aviso de recepção;

c) As propostas, bem como todos os documentos devem ser
redigidos na língua portuguesa. Os documentos que, pela
sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos nou-
tra língua, devem ser acompanhados de tradução devida-
mente legalizada, ou em relação à qual o concorrente de-
clare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão intervir no acto público do concurso os concorren-
tes ou os seus representantes;

b) A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do
edifício dos Paços do Município, na Praça da República,
Felgueiras, pelas 10 horas e 30 minutos do primeiro dia útil
após o termo do prazo de entrega das propostas.

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

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento:
9.1 � A empreitada é por série de preços.
9.2 � A facturação será realizada mediante medições mensais.
10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem

concorrer empresas ou grupos de empresas já constituídos em agru-
pamento complementar de empresas válido para esta obra ou que
declarem intenção de se constituírem juridicamente numa entidade
única ou em consórcio externo de responsabilidade solidária, tendo
em vista a celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes � só serão admitidos concor-
rentes:

a) Detentores do certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas que detenha as seguintes autorizações: da
13.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente
ao valor da sua proposta.

Caso o concorrente não disponha das autorizações exi-
gidas nos termos das alíneas anteriores e desde que não seja
posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indicará os subem-
preiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que
lhes respeitem;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, adequado à obra posta a concurso, serão
admitidos nos termos do previsto no artigo 68.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no programa de con-
curso;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, serão admitidos nos termos do previsto
no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e
no programa de concurso;

d) A avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso será
feita com base no quadro de referência constante da porta-
ria em vigor publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído
nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulati-
vamente os valores do quartil inferior previstos nessa por-
taria;

e) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso serão adoptados os
seguintes critérios:

e1) Que, nos últimos três anos, tenham realizado pelo
menos uma empreitada da mesma natureza, demons-
tradas por certificados de boa execução, de valor su-
perior a 60% do preço base do concurso;

e2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial
a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qual-
quer outra forma, às suas exigências técnicas;

e3) Adequação dos técnicos e serviços técnicos, estejam
ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � Prazo de validade da proposta � 66 dias a partir da data
do acto público do concurso.

13 � Os critérios de apreciação das propostas são os seguintes:

Preço � 80%;
Prazo � 20%.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Publique-se no Diário da República, 3.ª série.

28 de Fevereiro de 2001. � A Presidente da Câmara, Fátima
Felgueiras. 10-1-111 136

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 51/CP/DCCA/DAG/2001

Concurso público para o Fornecimento de Serviços de
Limpeza e Manutenção do Centro de Interpretação no
Parque Ecológico de Monsanto, Lisboa (Proc.º n.º 51/
CPI/01).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa � Direcção Municipal de Ambiente e Espaços Verdes � sita na
Avenida 24 de Julho, 171-D � 1350-345 Lisboa.

Telefone: 213912300; fax: 213952178).
2 � Concurso público nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei

n.º 197/99, de 8 de Junho.
3 � a) O concurso tem por objecto o Fornecimento de serviços

de limpeza e manutenção do Centro de Interpretação no Parque
Ecológico de Monsanto, sito na Estrada do Barcal, Monte das Per-
dizes, Parque Florestal de Monsanto, Lisboa.

Classificação: categoria 74.70.1 subcategoria 74.70.12/3/4/6. CPC
874/87402/87403.1/2/87409.2.

b) O preço base do fornecimento é de 8 000 000$ a que corres-
ponde o contravalor de € 39 903,83 não incluindo o IVA.

4 � Local de execução do fornecimento � Centro de Interpreta-
ção no Parque Ecológico de Monsanto, Estrada do Barcal, Monte
das Perdizes, Parque Florestal de Monsanto, Lisboa.

5 � O prazo de execução do fornecimento é de um ano, de 1 de
Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2001, a contar da data da
adjudicação, prorrogável por iguais períodos nas mesmas condições,
até um máximo de três anos.

6 � 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 compõem o agrupamento deve apresentar os documen-
tos que são exigidos para acompanhar as propostas.

7 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados, todos os dias úteis, das 9.00 às 16.00 horas
no DAG � Divisão de Concursos, Compras e Armazéns � Centro
de Documentação do Edifício Municipal do Campo Grande,
n.º 25 � 1.º, piso, Bloco F (entrada pela porta principal) 1749-099
Lisboa.

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

b) Os 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: até 8 dias antes
do termo do prazo para entrega das propostas.

d) O custo de cada cópia do processo é de 2166$ (€ 10,80), in-
cluído o IVA, através de cheque endossado ao Tesoureiro da Câ-
mara Municipal de Lisboa.

8 � a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas pelo cor-
reio sob registo e com aviso de recepção no DAG/Divisão de Con-
cursos, Compras e Armazéns, na sala de recepção de propostas sita
no Centro de Documentação do Edifício Municipal do Campo Gran-
de, n.º 25 � 1.º piso, Bloco F (entrada pela porta principal) 1749-
-099 Lisboa, todos os dias úteis, das 9.00 às 16.00 horas, em invó-
lucro opaco, fechado e lacrado.
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b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16.00 horas do dia
18 de Setembro de 2001.

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 entrada dos
documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

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

9 � 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 empre-
sas em nome individual, a exibição do bilhete de identidade e no
caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de em-
presas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma
credencial passada pela empresa em nome individual, sociedade ou
de agrupamento, da qual conste o número do bilhete de identidade
do(s) representante(s).

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Concursos
do Edifício Municipal do Campo Grande, sita no Campo Grande
n.º 25 � 1.º piso Bloco F (entrada pela porta principal) a partir das
10 horas do dia 19 de Setembro de 2001.

10 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 90 dias úteis, contados da data do acto público
do concurso.

11 � O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.
12 � O fornecimento de serviços é por preço global.
13 � Critérios de apreciação das propostas para a adjudicação do

fornecimento: a adjudicação será efectuada ao concorrente que apre-
sentar a proposta mais vantajosa para os interesses da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, atendendo aos factores que seguidamente se anun-
ciam por ordem decrescente da sua importância:

Qualidade dos serviços/desempenho proposto pelo concorrente
para assegurar os serviços objectos do presente concurso (no-
meadamente, esquema de funcionamento, recursos humanos,
materiais e equipamentos utilizados, controlo de qualidade
dos serviços prestados, capacidade de resposta nos casos de
falta e serviços de reforço);

Mérito técnico e características funcionais;
Preços.

14 � Em 6 de Agosto de 2001 foi enviado o presente anúncio
para publicação no Diário da República.

Em 6 de Agosto de 2001 o presente anúncio foi recebido na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda para publicação no Diário da Re-
pública.

Publique-se em Diário da República, no Boletim Municipal e em
dois Jornais Diários.

1 de Agosto de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6796

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Anúncio

Concurso público

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

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

3 � a) Designação � Porta de Lamas de Mouro.
b) Natureza � construção e recuperação de edifício e arranjo

paisagístico da envolvente.
c) Localização � freguesia de Lamas de Mouro.
4 � O valor para efeito de concurso é de 325 000 000$.
5 � O prazo máximo para a execução da empreitada é de 550

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

todos os dias e durante as horas de expediente na Câmara Munici-
pal de Melgaço, Divisão de Obras e Urbanismo, junto da funcioná-
ria Maria de Fátima R. S. Táboas, onde os interessados poderão obter
cópias em formato digital das peças escritas e desenhadas, após cinco
dias do seu requerimento e até 10 dias antes da data limite da en-
trega das propostas.

b) O fornecimento do processo de concurso será feito mediante o
pagamento prévio de 20 000$ através de cheque, vale postal ou em
numerário.

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

b) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas pelos con-
correntes ou seus representantes legais no local referido no número
anterior, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

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

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

9 � A caução para garantir o contrato será de 5% da adjudica-
ção.

10 � A empreitada é por preço global, efectuando-se os pagamen-
tos mensalmente em função dos respectivos autos de medição de
trabalhos executados.

11 � A modalidade jurídica de associação de empresas, está de-
finida no programa de concurso.

12 � Só serão admitidas empresas ou grupos de empresas titula-
res de certificados de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas da:

Categoria Subcategoria Classe

1.ª categoria 1.ª subcategoria Igual ou superior ao valor total
da proposta apresentada, numa
das subcategorias exigidas.

3.ª categoria 13.ª subcategoria Igual ou superior ao valor total
dos trabalhos corresponden-
tes, nas subcategorias respec-
tivas.

5.ª categoria 1.ª e 10.ª subca- Igual ou superior ao valor total
tegorias. dos trabalhos corresponden-

tes, na subcategoria respec-
tiva.

13 � O prazo mínimo de validade das propostas é de 66 dias, a
contar da data do acto público do concurso.

14 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa tendo em
conta os seguintes factores por ordem decrescente:

Valor da proposta, 75% sendo que:
Proposta Pont.

Mais baixa 100%
Mais alta 50%

Prazo de execução, 25% sendo que:
Prazo Pont.

< - 20% 100%
(menos de 440 dias)

< - 20% 90%
(até 440 dias)

< - 10% 80%
(até 495 dias)

550 dias 70%

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

República � 1 de Agosto de 2001.
17 � Data de publicação no Diário da República [...]
18 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 2 de
Agosto de 2001.

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António Rui
Esteves Solheiro. 06-1-031 985

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
da obra do recinto multiusos, Ourique

Relativamente ao concurso referido em epígrafe, cujo anúncio de
abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 154 de
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5 de Julho de 2001 e rectificado através de anúncio publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 176 de 31 de Julho de 2001, informam-se
todos os interessados que:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e 30
minutos do dia 30 de Agosto de 2001;

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 31 de Agosto
der 2001, pelas 10 horas e 30 minutos.

1 de Agosto de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Mário Rui
Antunes Resende. 10-1-111 143

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Concurso público para a empreitada de construção
do troço da Canada Duarte Borges

Esclarecimentos

Avisam-se todos os interessados que, na sequência de dúvidas
colocadas por um possível concorrente ao concurso público desig-
nado em epígrafe, foi prestado no processo o seguinte esclarecimento:

1 � O possível concorrente solicita esclarecimentos sobre o pro-
grama de concurso da empreitada supracitada, designadamente, no
que se refere à alínea 19.4, onde se estabelece como critério de qua-
lificação de concorrentes a apresentação de, pelo menos, um certifi-
cado de comprovação da execução de uma obra de idêntica nature-
za da obra posta a concurso, de valor não inferior a 150 000 000$.

2 � De acordo com a alínea 14.ª do programa de concurso (p. 6),
o valor para efeitos de concurso, excluindo o IVA, é de 175 000 000$
ou 872 896,32 euros.

3 � Segundo a alínea 19.4 da Portaria n.º 104/2001, de 21 de
Fevereiro de 2001, na avaliação da capacidade técnica dos concor-
rentes para a execução da obra a concurso, deverá ser presente cer-
tificado de comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da posta a concurso, de valor não inferior a uma
quantia que não poderá ser superior a 60% do valor estimado do
contrato, ou seja, 105 000 000$.

4 � Assim sendo, estamos perante um erro do programa de con-
curso. Para efeitos de concurso deverá considerar-se o seguinte �
na 13.ª p. do programa de concurso, onde se lê 150 000 000$ ou
748 196,84 euros, deverá ler-se 105 000 000$ ou 523 737,80 euros.

Mais se informa que, na leitura do anúncio de abertura do con-
curso [n.º 11, alínea d), 3.º §] deverá considerar-se o presente escla-
recimento.

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Ribeiro
Arruda. 10-1-111 144

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso de rectificação

Ao aviso de rectificação publicado no dia 20 de Julho
de 2001 referente ao concurso público construção da
via V9 � 1.ª fase, infra-estruturas de arruamentos,
abastecimento de água, esgotos e iluminação pú-
blica. (Projecto Acção n.º 146), Portimão.

Informam-se todos os interessados que foram introduzidas altera-
ções ao aviso de rectificação do concurso público acima menciona-
do que passam a fazer parte integrante do processo de concurso.

5.1 � Entrega das propostas � as propostas (documentos de ha-
bilitação e documentos que instruem a proposta de preço) serão
entregues até às 12 horas e 30 minutos do dia 31 de Agosto (in-
cluindo na contagem sábados, domingos e feriados), sendo este prazo
contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República (ou da recepção do convite), pelos concorren-
tes ou seus representantes, na secretaria e Departamento Técnico de
Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal de Portimão, Edi-
fício Crisfer, Rua da Quinta do Bispo, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

6.1 � Acto público do concurso � o acto do concurso é público,
terá lugar na Câmara Municipal de Portimão, Largo do 1.º de Maio,
e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 3 de Setembro de 2001.

27 de Junho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente, (Assinatura ilegível.) 10-1-111 147

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Sesimbra (Pro-
jecto Municipal da Quinta do Conde, Rua de Manuel de Arriaga,
Conde 2, edifício do Mercado Municipal da Quinta do Conde, 2975-
-329 Quinta do Conde (telefone: 212109470; fax: 212109480).

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

3 � a) Local de execução da obra � Quinta do Conde, conce-
lho de Sesimbra.

b) Designação da empreitada � regularização e pavimentação das
Ruas de 31 de Janeiro e de Brito Camacho/Conde 2.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � regularização e pavimen-
tação de arruamento incluindo abertura de caixa, fornecimento e
aplicação de material de base, fornecimento e aplicação de tapete
betuminoso, execução de lancis e calçada, execução de sumidouros
e execução/substituição da rede de abastecimento de água.

d) Preço base do concurso � 46 219 510$, 230 541,94 euros, ao
qual acresce o valor do IVA.

e) Partes em que se divide a empreitada � trata-se de uma em-
preitada única.

f) Objectivos da empreitada � a presente empreitada tem por
objectivo melhorar a rede viária da zona do Conde 2.

4 � Prazo de execução � 120 dias incluindo sábados, domingos
e feriados.

5 � a) Consulta e pedido de documentos � os processos pode-
rão ser consultados no Projecto Municipal da Quinta do Conde, Rua
de Manuel de Arriaga, Conde 2, edifício do Mercado Municipal da
Quinta do Conde, 2975-329 Quinta do Conde, de segunda-feira a
sexta-feira das 9 às 12 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minu-
tos, desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto
público.

Os interessados poderão obter cópias autenticadas, desde que so-
licitadas até 2 de Outubro de 2001, no mesmo horário e local acima
referidos.

b) Custo do processo do concurso � 8496$ (84 euros) acrescido
do IVA.

6 � Forma, data e hora limite para apresentação das propostas:

a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas e 30
minutos do dia 11 de Outubro de 2001, no Projecto Muni-
cipal da Quinta do Conde, Rua de Manuel de Arriaga,
Conde 2, edifício do Mercado Municipal da Quinta do
Conde, 2975-329 Quinta do Conde;

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção, ou entregues contra recibo;

c) As propostas e os documentos deverão ser redigidos em
língua portuguesa porém, quando, pela própria natureza ou
origem estiverem redigidos noutra língua, deve o concorren-
te fazê-los acompanhar de tradução devidamente legaliza-
da, em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso, data, hora, local e pessoas auto-
rizadas a intervir:

a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, em confor-
midade com o n.º 5.2 do programa de concurso;

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 12 de Outu-
bro de 2001, pela Comissão designada para o efeito, pelas
10 horas, na morada indicada no n.º 1.

8 � Caução � o valor da caução a exigir para garantir o contrato,
será de 5% do valor da adjudicação, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo dispen-
sada a prestação da caução ao adjudicatário que apresente contrato
de seguro adequado da execução da obra pelo preço total do respec-
tivo contrato, nos termos do n.º 3 do artigo 113.º do mesmo diplo-
ma legal.

9 � Tipo de empreitada � será por série de preços, nos termos
da alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e os trabalhos serão pagos à medição, nos termos dos artigos 21.º e
202.º e seguintes do mesmo diploma legal, e o financiamento por
dotação orçamental da Câmara Municipal de Sesimbra.

10 � Forma jurídica de agrupamento de concorrentes � os con-
correntes poderão assumir a forma de empresa única ou grupo de
empresas que declarem a intenção de constituírem uma única enti-
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dade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria. No caso de agrupamento, uma empresa será designada contratan-
te principal e agente responsável.

11 � Condições de admissão � ser titular do certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário que deve
conter:

a1) A classificação como empreiteiro geral de obras de urba-
nização, na 3.ª categoria, em classe correspondente ao va-
lor da proposta; ou

a2) A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na
categoria em que o tipo da obra se enquadra;

b) As 10.ª e 12,.ª subcategorias da 3.ª categoria na classe cor-
respondente à parte dos trabalhos a que respeitam, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem
prejuízo do disposto nas alíneas a1) e a2) do n.º 6.2, o
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles
vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos cor-
respondentes. Nesse caso deve anexar à proposta as decla-
rações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das
autorizações respectivas, de acordo com o previsto no
n.º 16.4 do programa de concurso.
Para os concorrentes que não estejam na situação das alí-
neas a) e b) terão de apresentar a documentação referida nos
artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, conforme a situação dos mesmos.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias úteis a contar
da data do acto público do concurso.

13 � Qualificação dos concorrentes e critérios de análise das
propostas para efeitos de adjudicação:

13.1 � Qualificação dos concorrentes � aos concorrentes admi-
tidos no acto público será avaliada a capacidade financeira, econó-
mica e a capacidade técnica, de acordo com o artigo 98.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13.1.1 � Capacidade financeira e económica � os critérios de
avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso serão definidos com base
no quadro de referência constante da portaria em vigor publicada ao
abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sendo
admitidos os concorrentes que, no mínimo, apresentem cumulativa-
mente os valores do quartil inferior previstos nessa portaria.

13.1.2 � Capacidade técnica � na avaliação da capacidade téc-
nica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso,
serão adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 20 000 000$;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra.

13.2 � Critérios de análise das propostas para efeitos de adjudi-
cação:

I) Preço � 70%;
II) Valia técnica da proposta � 30%.

14 � Variantes � não é admitida a apresentação pelos concorren-
tes de variantes ao projecto ou parte dele.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 3 de Agosto de 2001.

1 de Agosto de 2001. � O Vereador dos Pelouros de Obras
Municipais, Águas, Saneamento e Salubridade e Projecto Munici-
pal, Alberto Manuel Gameiro Santos. 18-1-008 189

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Concurso público � Pré-Primária de Gavião

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Praça de Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Fama-
licão (telefone: 252320900; fax: 25323751).

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

3 � a) O local de execução � Gavião, VN Famalicão.
b) Designação da empreitada � Pré-Primária de Gavião.
A empreitada consiste no seu essencial na construção de edifício

para pré-primária.
A estimativa para o concurso é de 47 345 813$, IVA não incluído.
4 � O prazo de execução é de 210 dias (incluindo sábados, do-

mingos e feriados).
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secretaria

do Departamento de Obras Municipais, sito na Avenida de 25 de
Abril (Oficinas Gerais), 4760 VN Famalicão (telefone: 252320900;
fax: 2523132589), onde pode ser examinado de segunda-feira a
quinta-feira das 9 às 18 horas e à sexta-feira das 9 às 12 horas.

O processo do concurso pode ser adquirido no Serviço anterior,
dentro do mesmo horário.

O pedido de aquisição de cópias do processo de concurso pode
ser efectuado até oito dias antes do termo do prazo para apresenta-
ção das propostas.

b) O custo do processo de concurso a liquidar no acto do pedido
é de 30 000$, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa
legal em vigor, sendo a sua entrega efectuada no prazo máximo de
seis dias úteis a contar da data de recepção do pedido escrito. O
pagamento deve ser efectuado em cheque cruzado passado à ordem
do tesoureiro da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

6 � a) As propostas deverão dar entrada até às 11 horas do 40.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República (incluindo sábados, domingos e feriados).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no local indi-
cado no n.º 5, alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos que as acompanham deverão também ser redigidos em
língua portuguesa ou acompanhados de tradução legalizada ou em
relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobe os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estiverem devidamente credencia-
das.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para a entrega das propostas no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória, o concorrente
a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de valor
correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e será financiada pela
dotação do Departamento de Obras Municipais da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Famalicão. Os pagamentos serão efectuados por
autos de medição mensais.

10 � Caso a adjudicação da empreitada seja feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de única entidade ou em
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos os concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobili-
ário detentores das 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos a que dizem respeito, de
acordo com as Portarias n.os 412-G/99 e 412-I/99, de 4 de Junho,
sendo esta alterada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as con-
dições referidas no n.º 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, e a alínea 6.3
do programa de concurso.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado
a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto pú-
blico do concurso, de acordo com o estipulado no artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � a) A avaliação da capacidade económica, financeira e téc-
nica dos concorrentes far-se-á de acordo com o cumprimento das
seguintes fases:

1) Para a avaliação económica e financeira dos concorrentes
serão usados os índices descritos no n.º 19.3 do programa
de concurso, sendo a pontuação final obtida pela média
aritmética dos valores obtidos para cada índice. Os concor-
rentes que tiverem pontuação inferior a 6 valores serão
considerados não aptos para a realização da obra e as suas
propostas serão por tal facto excluídas;

2) Serão considerados como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra, as empresas que não verifiquem o parâ-
metro seguidamente descrito, sendo por isso excluídas: de-
verão apresentar três certificados de boa execução passados
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pelo dono da obra, onde constem os dados referidos na
alínea g) do n.º 15 do programa de concurso, de 3 obras
similares concluídas nos últimos três anos. O valor de uma
das obras deverá ser superior a 60% do preço base do con-
curso e as outras duas superior a 30%.

b) Os critérios básicos de apreciação das propostas são os esta-
belecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
atendendo-se para a proposta mais vantajosa os seguintes factores e
subfactores, por ordem decrescente da sua importância:

Preço (60%);
Valia técnica da proposta (40%);

a) Memória Descritiva e Justificativa (60%);
b) Programa de Trabalhos (35%);

Plano de Trabalhos (40%);
Meios Humanos a afectar à obra (30%);
Meios Materiais a afectar à obra (30%);

c) Nota justificativa do preço proposto (5%).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.

11 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Agostinho Pei-
xoto Fernandes. 10-1-111 155

Anúncio

Concurso público � reabilitação do antigo edifício
da PSP � escola de música

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Praça de Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Fama-
licão (telefone: 252320900; fax: 25323751).

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

3 � a) O local de execução � VN Famalicão.
b) Designação da empreitada � reabilitação do antigo edifício da

PSP � escola de música.
A empreitada consiste no seu essencial na remodelação de edifí-

cio antigo para escola de música.
A estimativa para o concurso é de 65 600 000$, IVA não incluído.
4 � O prazo de execução é de 270 dias (incluindo sábados, do-

mingos e feriados).
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secretaria

do Departamento de Obras Municipais, sito na Avenida de 25 de
Abril (Oficinas Gerais), 4760 VN Famalicão (telefone: 252320900;
fax: 2523132589), onde pode ser examinado de segunda-feira a
quinta-feira das 9 às 18 horas e à sexta-feira das 9 às 12 horas.

O processo do concurso pode ser adquirido no Serviço anterior,
dentro do mesmo horário.

O pedido de aquisição de cópias do processo de concurso pode
ser efectuado até oito dias antes do termo do prazo para apresenta-
ção das propostas.

b) O custo do processo de concurso a liquidar no acto do pedido
é de 50 000$, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa
legal em vigor, sendo a sua entrega efectuada no prazo máximo de
seis dias úteis a contar da data de recepção do pedido escrito. O
pagamento deve ser efectuado em cheque cruzado passado à ordem
do tesoureiro da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

6 � a) As propostas deverão dar entrada até às 11 horas do 30.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República (incluindo sábados, domingos e feriados).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no local indi-
cado no n.º 5, alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos que as acompanham deverão também ser redigidos em
língua portuguesa ou acompanhados de tradução legalizada ou em
relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobe os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estiverem devidamente credencia-
das.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para a entrega das propostas no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória, o concorrente
a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de valor
correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e será financiada pela
dotação do Departamento de Obras Municipais da Câmara Munici-

pal de Vila Nova de Famalicão. Os pagamentos serão efectuados por
autos de medição mensais.

10 � Caso a adjudicação da empreitada seja feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de única entidade ou em
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos os concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobili-
ário detentores das 1.ª, 5.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria, da
classe correspondente ao valor dos trabalhos a que dizem respeito,
de acordo com as Portarias n.os 412-G/99 e 412-I/99, de 4 de Ju-
nho, sendo esta alterada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condi-
ções referidas no n.º 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado
a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto pú-
blico do concurso, de acordo com o estipulado no artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � a) A avaliação da capacidade económica, financeira e téc-
nica dos concorrentes far-se-á de acordo com o cumprimento das
seguintes fases:

1) Para a avaliação económica e financeira dos concorrentes
serão usados os índices descritos no n.º 19.3 do programa
de concurso, sendo a pontuação final obtida pela média
aritmética dos valores obtidos para cada índice. Os concor-
rentes que tiverem pontuação inferior a 6 valores serão
considerados não aptos para a realização da obra e as suas
propostas serão por tal facto excluídas;

2) Serão considerados como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra, as empresas que não verifiquem o parâ-
metro seguidamente descrito, sendo por isso excluídas: de-
verão apresentar três certificados de boa execução passados
pelo dono da obra, onde constem os dados referidos na
alínea g) do n.º 15 do programa de concurso, de 3 obras
similares concluídas nos últimos três anos. O valor de uma
das obras deverá ser superior a 60% do preço base do con-
curso e as outras duas superior a 30%.

b) Os critérios básicos de apreciação das propostas são os esta-
belecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
atendendo-se para a proposta mais vantajosa os seguintes factores e
subfactores, por ordem decrescente da sua importância:

Preço (60%);
Valia técnica da proposta (40%);

a) Memória Descritiva e Justificativa (60%);
b) Programa de Trabalhos (35%);

Plano de Trabalhos (40%);
Meios Humanos a afectar à obra (30%);
Meios Materiais a afectar à obra (30%);

c) Nota justificativa do preço proposto (5%).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.

11 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Agostinho Pei-
xoto Fernandes. 10-1-111 154

ENTIDADES PARTICULARES

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE SANTO EMILIÃO

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Comissão de Melhoramentos de Santo
Emilião, freguesia de Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso.

Endereço: lugar da Redufe, 1, Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso
(telefone: 253631851).

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 � lugar de Redufe, 1, Santo Emilião,
Póvoa de Lanhoso.
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b) Designação da empreitada � construção de um edifício destina-
do a centro de doa com camas de retaguarda, ATL e creche.

Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de cons-
trução civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização, re-
des de abastecimentos de água, drenagem de águas residuais, gás,
electricidade, telefones e climatização.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993: 45.11.12; 45.21.15; 45.22.11; 45.22.12; 45.22.13;
45.22.20; 45.25.10; 45.25.21; 45.25.31; 45.25.50; 45.31.13;
45.31.21; 45.31.22; 45.31.30; 45.32.11; 45.33.11; 45.33.20;
45.33.30; 45.41.10; 45.42.11; 45.42.12; 45.42.13; 45.43.11;
45.43.12; 45.43.21; 45.43.22; 45.44.10; 45.44.21; 45.44.22.

O preço base para efeitos do concurso é de 118 307 808$, com
exclusão do IVA.

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

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

4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados) a contar da data da respectiva consigna-
ção.

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares, podem ser examinados na Divisão de
Estudos, Planeamento, e Projectos da Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso, durante as horas normais de expediente, desde o dia
seguinte à publicação deste anúncio, até ao dia fixado para entrega
das propostas.

Desde que solicitadas até às 17 horas do 10.º dia do prazo para
apresentação das propostas, os interessados poderão obter cópias
autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas do
processo do concurso.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no
prazo máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido
escrito, mediante o pagamento da importância de 50 000$.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 16 horas
do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir
do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas devem ser enviadas sob registo ou entregues na
secretaria da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.

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

7 � a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, os quais terão de fazer prova documental dessa qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal
de Póvoa de Lanhoso, pelas 11 horas do 1.º dia útil seguinte à data
limite para entrega das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5% do valor da adjudicação que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos
termos previstos no caderno de encargos.

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

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

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

11 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI)
que contenha:

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na 1.ª
categoria, em classe correspondente ao valor total da
proposta;

As 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria e a 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª catego-
ria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem, caso o concorrente não recorra a subem-
preiteiros. Neste caso, ficará a eles vinculado por con-
trato, para a execução dos trabalhos correspondentes,
devendo ser anexado à proposta as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das au-
torizações respectivas, acompanhadas dos correspon-
dentes certificados de classificação de empreiteiro de
obras públicas;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I, o qual indicará os elementos de referência re-
lativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso;

d) Qualificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica
dos concorrentes, para a execução da obra posta a
concurso, será feita com base nos valores de referên-
cia dos indicadores de liquidez geral, de autonomia
financeira e do grau de cobertura do imobilizado dis-
criminados em seguida, sendo excluídos os concorren-
tes que não apresentem cumulativamente, no mínimo,
os valores do quartil inferior;

Indicadores Quartil inferior Mediana Quartil superior

Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo
Liquidez geral (%) = ������������������������ 101.82 132.95 229.49

Passivo a curto prazo

Capitais próprios
Autonomia financeira (%) = �������� 9.61 20.01 33.86

Activo líquido total

Capitais permanentes
Grau de cobertura do imobilizado (%) = �������� 112.21 271.32 984.55

 Imobilizado líquido

d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes,
para a execução da obra posta a concurso, será feita de
acordo com os critérios seguidamente discriminados,
sendo excluídos os concorrentes que não verifiquem
cumulativamente os três critérios:

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de

valor não inferior a 60% do valor estimado do
contrato;

Adequação do equipamento e da ferramenta especial
a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afectar
à obra.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 190 � 17 de Agosto de 2001 17 571

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

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

Factores Subfactores

Preço ....................................................... 70% �
Valia técnica: 30%

Nota justificativa do preço proposto 10%
Lista dos preços unitários ............... 30%
Programa de trabalhos .................... 40%
Plano de pagamentos ...................... 10%
Memória descritiva e justificativa .. 10%

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Direcção, Mário Ribeiro
Alves. 10-1-111 148

EMEL � EMPRESA MUNICIPAL
DE ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E. M.

Anúncio

Concurso público para a adjudicação da empreitada
n.º 20/EMEL/01 � requalificação de logradouro na
Avenida de João XXI, logradouro A.

1 � Entidade adjudicante � Empresa Pública Municipal de Es-
tacionamento de Lisboa, E. M., Avenida de Berna, 1, 1050-036
Lisboa (telefone: 217813600; fax: 217813699).

2 � Procedimento de adjudicação adoptado � concurso público,
nos termos dos artigos 47.º, n.os 1 e 2 e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 163/
99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/00, de 27 de
Julho.

3 � Natureza, extensão e características gerais da obra:

a) Local de execução: logradouro adjacente à Avenida de João
XXI, situado no interior do quarteirão definido pelas Ave-
nidas de Paris, de Roma, de João XXI e Rua do Presidente
Wilson;

b) Preço base do concurso: PTE: 63 469 860$, não incluindo
o IVA;

c) Objecto da empreitada: requalificação e reordenamento do
logradouro, nomeadamente a recuperação da área verde, a
reorganização do espaço para o estacionamento, a recupe-
ração dos pavimentos e drenagens existentes e a substitui-
ção da iluminação pública existente.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução é de 90
dias, incluindo sábados, domingos e dias feriados. A execução dos
trabalhos deverá ter início no prazo máximo de 30 dias, a contar da
data da assinatura do contrato.

5 � Consulta e aquisição do processo de concurso � o processo
de concurso encontra-se patente para consulta nas instalações da
EMEL, E. M., referidas no n.º 1 deste anúncio, durante as horas de
expediente, podendo ser fornecidas cópias em 24 horas, mediante o
pagamento prévio da importância de PTE: 75 000$, acrescida de
IVA à taxa legal em vigor, em numerário ou em cheque emitido à
ordem da EMEL, E. M., desde que solicitadas por escrito até seis
dias úteis anteriores ao termo do prazo previsto para a entrega de
propostas.

6 � Recepção das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e 30
minutos do dia 24 de Setembro de 2001;

b) As propostas têm de ser entregues ou enviadas sob registo
e com aviso de recepção à EMEL � Empresa Pública
Municipal de Estacionamento de Lisboa, E. M., sita na
Avenida de Berna, 1, 1050-036 Lisboa, em invólucro opa-
co, fechado e lacrado;

c) As propostas e os documentos que as acompanham são
obrigatoriamente redigidos na língua portuguesa, sem pre-
juízo do disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

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

b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da
EMEL � Empresa Pública Municipal de Estacionamento
de Lisboa, E. M., na Avenida de Berna, 1, 1050-036 Lis-
boa, às 14 horas e 30 minutos do dia 25 de Setembro de
2001.

8 � Caução � a adjudicação será notificada ao concorrente pre-
ferido, determinando-se-lhe que preste, no prazo de seis dias a con-
tar da referida notificação, a caução para garantia do contrato no
valor de 5% do preço total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � série de preços, sendo a modalidade
de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

10 � Agrupamentos de empresas � podem concorrer empresas
ou grupos de empresas, desde que todas possuam as condições le-
gais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas e declarem a intenção de se constituírem juridicamente em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato. Nesta declaração deverá constar o
líder do consórcio.

11 � Requisitos a preencher pelos concorrentes:

a) Os concorrentes devem ser detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário, contendo as 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 12.ª e 13.ª sub-
categorias da 3.ª categoria, 2.ª subcategoria da 5.ª catego-
ria e das classes correspondentes, cada uma, ao valor dos
trabalhos especializados que lhe respeitem e das classes
correspondentes ao valor da proposta;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de empreiteiro
de obras públicas deverão apresentar o respectivo certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
adequado à presente obra posta a concurso, emitido por
autoridade competente de Estado membro da União Euro-
peia ou de signatário do Acordo sobre o Espaço Económi-
co Europeu, nos termos do mesmo Acordo, de acordo com
o artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo obrigatório de
manutenção da proposta é de 66 dias, contados a partir da data do
acto público do concurso, podendo ser prorrogados por mais 44 dias
por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em
contrário.

13 � Avaliação dos concorrentes � os concorrentes serão avali-
ados através da demonstração cabal da capacidade e solidez econó-
mica e das capacidades financeira e técnicas das empresas ou gru-
pos de empresas que se apresentem a concurso, da forma preconizada
no programa de concurso. Esta avaliação terá como base a análise
das declarações bancárias e fiscais, demonstrações financeiras e
volume de negócios, número e tipo de obras executadas e outros
elementos adequados. Esta avaliação que incide sobre o concorren-
te como empresa, considerada isoladamente, ou sobre cada empresa,
quando em apresentação associada, é qualitativa e eliminatória e não
se destina a ordenar os concorrentes, mas apenas a averiguar se
cumprem as condições estabelecidas como mínimas.

A avaliação da idoneidade, capacidade e solidez económica e fi-
nanceira será feita do seguinte modo:

a) Verificação da existência ou não de dívidas à Fazenda
Nacional e à Segurança Social, com base na apreciação de
declaração de IRC, e não dívida à Fazenda Nacional e Se-
gurança Social;

b) Análise da documentação de ordem financeira referida no
programa de concurso de cada concorrente ou de cada
empresa em caso de apresentação associada;

c) Análise da restante documentação prevista no programa de
concurso.

A apreciação de capacidade técnica dos concorrentes envolverá os
seguintes factores:

a) Experiência na realização de obras semelhantes executadas
nos últimos cinco anos;
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b) Equipamento específico para execução e controlo de quali-
dade de trabalhos de reconstrução de arruamentos que a
empresa possui à data da apresentação da proposta;

c) Recursos humanos;
d) Análise da documentação relevante prevista no programa de

concurso.

Os concorrentes que cumpram as condições atrás referidas serão
considerados aptos para a execução da obra, passando à fase seguinte
de apreciação, na qual serão ordenados de acordo com a avaliação
a efectuar segundo os critérios do número seguinte.

14 � Apreciação das propostas � a apreciação das propostas será
efectuada de acordo com os critérios seguintes, por ordem decres-
cente da sua importância:

a) Preço;
b) Qualidade técnica da proposta e da proposta e demonstra-

ção de garantia de boa execução da obra, explicitando de-
talhadamente na Memória Descritiva que acompanhará o
programa de trabalhos, todos os aspectos relevantes com

especial ênfase para a organização, meios e métodos previs-
tos para a sua execução no prazo proposto pelo concorren-
te;

c) Prazo de execução.

Os factores referidos nas alíneas a), b) e c) deste número, terão
os pesos de 60%, 20% e 20%, respectivamente.

Os factores referidos na alínea a) serão valorados de 0 a 10.
A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação

resultante da avaliação pela aplicação da análise multicritério.
15 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de pro-

postas condicionadas que envolvam alterações ao caderno de encar-
gos.

16 � Enviado para publicação no Diário da República em 3 de
Agosto de 2001.

3 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, J. Bento Feliz. � O Vogal do Conselho de Administração,
José A. T. Vale. 02-2-3208
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Instituto das Comunicações de Portugal

Aviso

Declaração de conformidade do Sistema de Contabilidade
Analítica dos CTT � Correios de Portugal, S. A.

Compete ao Instituto das Comunicações de Portugal (ICP), como
entidade reguladora, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º da Lei
n.º 102/99, de 26 de Julho, aprovar o sistema de contabilidade ana-
lítica do prestador do serviço universal (CTT � Correios de Portu-
gal, S. A.) fiscalizar a sua correcta aplicação e publicar anualmente
uma declaração de comprovação de conformidade do sistema de con-
tabilidade analítica e dos resultados obtidos.

Assim, dando cumprimento a esta disposição, torna-se público que
a Declarações de Conformidade do Sistema de Contabilidade Ana-
lítica dos CTT � Correios de Portugal, S. A., exercício de 1999,
emitida pelo ICP, se encontram à disposição dos eventuais interes-
sados nos Serviços de Atendimento ao Público do Instituto das
Comunicações de Portugal, sitos na Avenida de José Malhoa, 12,
1099-017 Lisboa, entre as 9 e as 16 horas, de segunda-feira a sex-
ta-feira, bem como no site www.icp.pt.

3 de Agosto de 2001. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.). 02-2-003 211

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no Regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade
social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de
utilidade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 76/2001, a fls. 173 v.º e
174, do livro n.º 8 das Associações de Solidariedade Social e con-
sidera-se efectuado em 21 de Dezembro de 2000, nos termos do n.º 2
do artigo 13.º do Regulamento acima citado.

Dos estatutos consta nomeadamente o seguinte:

Denominação � Associação de Apoio aos Deficientes de Pa-
ralisia Cerebral Maria do Carmo Silva Melancia;

Sede � Avenida de 25 de Abril, 22, 1.º, Santarém;
Fins � o apoio aos deficientes de paralisia cerebral, a presta-

ção dos cuidados primários a nível de alojamento, alimenta-
ção, higiene e saúde e secundariamente a promoção da inte-
gração social, educação e cultura dos apoiados;

Admissão de sócios � podem ser associados pessoas singula-
res maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios � perdem a qualidade de associados os
sócios que: pedirem a sua exoneração, deixarem de pagar as
suas quotas durante 12 meses, que tendo sido notificados pela
direcção para efectuar o pagamento das quotas em atraso o
não faça no prazo de 30 dias e os que por actos dolosos te-
nham prejudicado materialmente a associação.

30 de Julho de 2001. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 19-2-5886

TRIBUNAIS

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 727/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de Armando Amaro � Serviços e Distri-
buição, L.da, com sede na Rua do Raio, 301, 2.º, sala 6, em 4710-
-923 Braga, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

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

23 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, João Manuel de
Araújo Ramos Lopes. � O Oficial de Justiça, Manuel António.

06-2-053 981

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE GUARDA

Anúncio

Faz-se saber que, pelo 3.º Juízo deste Tribunal, correm termos uns
autos de falência, registados sob o n.º 209/99, em que é requerente
Caixa geral de Depósitos, S. A., com sede na Avenida de João XXI,
63, Lisboa, e requerido/falido José Luís Frias Tenreiro, residente na
Praça de Monsenhor Alves Brás, 2, 6.º, direito, Guarda, e nos quais,
por sentença proferida em 26 de Julho de 2001, foi declarada a sua
falência (artigo 122.º do CPEREF, aprovado pelo artigo 1.º do De-
creto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro), 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 no Diário
da República, reclamarem os seus créditos.

Mais se notificam que para formar a comissão de credores, foram
nomeados os credores a Caixa Geral de Depósitos, S. A., que assu-
mirá a presidência; o Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., com pos-
se designada para o dia 6 de Agosto de 2001, pelas 10 horas, tendo
ainda sido nomeado liquidatário judicial o Dr. Luís Gonzaga Rita
dos Santos, com escritório no Edifício Liberal, Rua de António
Sérgio, Guarda.

27 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Olga Maria Domin-
gues Pires R. Maciel. � A Escrivã-Adjunta, Helena Maria Santos
Guerra Ramos. 10-2-124 916

TRIBUNAL DA COMARCA DE LAGOS

Anúncio
Processo n.º 126/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � José Joaquim Silva Santos e Dina Maria Lopes Rato

Silva Santos.

Dr.ª Ana Paula Carreira Conceição, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Lagos:

Faz saber que, por sentença de 6 de Julho de 2001, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de José Joaquim Lopes Rato
da Silva e Dina Maria Lopes Rato da Silva Santos, com sede na Vi-
venda Andorinha, Estrada de Porto de Mós, 8600 Lagos, tendo sido
fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio
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no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do CPEREF.

9 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Ana Paula Carreira
Conceição. � A Oficial de Justiça, Carmo Canejo. 10-2-124 657

TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio
Processo n.º 80/1999.
Falência (requerida).
Requerente � IVIMA � Emp.ª Ind. Vidro Marinha Grande.

Dr.ª Maria Rosário M. C. L. Patrício, juíza de direito do 1.º Juízo
do Tribunal da Marinha Grande:

Faz saber que, por sentença de 18 de Junho de 2001, proferida
nos presentes autos, foi declarada a caducidade do despacho de pros-
seguimento da acção como recuperação de empresa e decretada a
falência de IVIMA � Emp.ª Ind. Vidro Marinha Grande, Avenida
do 1.º de Maio, 2430 Marinha Grande, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
CPEREF, podendo ser feita a remissão para os requerimentos já
apresentados nos autos.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. João Carlos Cunha Cruz,
com residência na Rua do Futuro, 13, Casal Galego, Marinha Grande.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

26 de Junho de 2001. � A Juíza de Direito, Maria Rosário M.
C. L. Patrício. � A Oficial de Justiça, Isabel Neves.

10-2-124 945

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Processo: acção especial de recuperação de empresa n.º 508/2001.
Requerente � Adão Luís Gomes de Bessa, empresário em nome

individual (número de identificação fiscal 142880701), com sede
em Outeiro, Freamunde, Paços de Ferreira.

Faz-se saber que, nos autos de referência correm éditos de 10 dias,
citando todos os credores da requerente acima identificada para, em
10 dias, a contar da data da publicação do respectivo anúncio, de-
duzirem oposição, querendo, ou justificarem os seus créditos, ou,
ainda, proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que
disponha.

O pedido consiste em ser decretada medida adequada de recupe-
ração da empresa acima identificada, o que melhor consta dos du-
plicados da petição inicial, que se encontram arquivados nesta se-
cretaria.

No mesmo prazo poderão, querendo, deduzir oposição ao pedido
de apoio judiciário.

A petição deu entrada neste Tribunal em 19 de Julho de 2001.

27 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Sílvia Maria Santos
M. Alves. � O Funcionário Judicial, Manuel Joaquim Ferreira de
Melo. 10-2-124 938

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

Anúncio
Processo n.º 845/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Amorim & Irmãos, S. A.
Requerida � Afonso Espinheira & C.ª, L.da

Dr.ª Isabel Maria Ferreira, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que, são citados os credores da requerida Afonso
Espinheira & C.ª , L.da, com sede na Rua da Cruz, 508, em Santa

Maria de Lamas, 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 CPEREF).

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

13 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria Fer-
reira. � O Oficial de Justiça, Carlos Nascimento. 10-2-124 952

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio

Faz-se saber que, nos autos de falência n.º 208/99, a correr ter-
mos no 4.º Juízo Cível do Tribunal de Comarca de Santo Tirso, foi,
por sentença proferida em 18 de Julho de 2001, decretada a falên-
cia dos requeridos Manuel Armindo Oliveira Teixeira e mulher
Matilde Maria Gomes Costa Teixeira, residentes na Rua do Rufino
Cavadas, Carvoeira de Cima, 4780 Santo Tirso, tendo sido fixado
o prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do anúncio no
Diário da República, para a reclamação de créditos e foi nomeado
para desempenhar as funções de liquidatário judicial o Dr. Fernando
Augusto Barbosa de Carvalho, com domicílio profissional na Rua
de Aveiro, 198, Edifício Palácio, sala 105, 4900 Viana do Castelo.

27 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, de turno, Manuel
Alexandre Gonçalves Ferreira. � A Escrivã-Adjunta, Antónia Mes-
quita. 06-2-053 987

TRIBUNAL DA COMARCA DE SEIA

Anúncio

Processo n.º 154/2000: falência � 1.º Juízo.
Requerente � Ramalhos, S. A.
Requeridos � Pacheco e Andrade, L.da

Faz-se saber que, nos autos de falência n.º 154/2000 que correm
os seus termos no 1.º Juízo do Tribunal de Seia, em que é reque-
rente Ramalhos, S. A., com sede em Covão, Valongo do Vouga,
éditos de Águeda e requerida Pacheco e Andrade, L.da, com sede na
Rua de Cândido dos Reis, 4, B, rés-do-chão, Seia, por sentença
proferida em 19 de Julho de 2001, foi declarada em estado de fa-
lência a firme requerida, tendo sido fixado o prazo de 30 dias, a
contar da publicação do respectivo anúncio no Diário da República,
para os credores reclamarem os seus créditos, tendo sido nomeado
liquidatário judicial Luís Gonzaga Ria dos Santos, com escritório na
Rua de António Sérgio, Edifício Liberal, 3.º piso, letras O e P, 63000
Guarda.

23 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, Fernando Miguel
Furtado André Alves. � A Escrivã Auxiliar, Adelaide Almeida.

10-2-124 914

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio

De harmonia com o disposto no artigo 20.º, do Código de Pro-
cessos Especiais Recuperação de Empresas e de Falência, são, pelo
presente, citados os credores da firma FABOLIM � Linhos, Cetim
e Têxteis Lar, L.da, número de pessoa colectiva 501957235, com
sede no lugar de Moutinho, freguesia de Lage, desta comarca, para,
no prazo de 10 dias, após o decurso de igual prazo de delação, a
contar da publicação do anúncio no Diário da República, vir aos
autos de recuperação de empresa n.º 406/01, em que é requerente
aquela firma, a correr termos no 2.º Juízo, deste tribunal de Vila
Verde, não só deduzir oposição ou justificar os seus créditos, como
propor qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos, oferecer logo os meios de prova de que disponham,
nos termos do artigo 20.º do CPEREF.

A petição deu entrada na secretaria deste Tribunal em 3 de Julho
de 2001.

5 de Julho de 2001. � O Juiz de Direito, Herculano Rodrigues
Esteves. � O Escrivão-Adjunto, Domingos Cunha. 06-2-053 978
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1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio
Processo n.º 166/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Comunidade Europeia.
Requerida � INDUCONTRATO � Coord. Gestão Empreitadas, L.da

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, são citados os credores da requerida INDU-
CONTRATO � Coord. Gestão Empreitadas, L.da, com sede no lu-
gar da Igreja, em Touguinha, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem os seus créditos, ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

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

16 de Julho de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 27-2-000 191

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

Anúncio
Processo n.º 159/2001.
Falência (apresentação).

São citados os credores de Costa Marques & Filho, L.da, com sede
na Rua de Nova de Madorninha, 57, em 4460-376 Senhora da Hora,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do CPEREF).

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

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

06-2-053 976

Anúncio
Processo n.º 171/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Mário Fernando Sousa Rodrigues.
Requerida � NETWAY � Comunicação de Dados, S. A.

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, são citados os credores da requerida NETWAY �
Comunicação de Dados, S. A., com sede na Rua de Santos Pousa-
da, 157, 4.º, sala, no 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, justifica-
rem os seus créditos, ou proporem qualquer outra providência dife-
rente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Julho de 2001.

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

06-2-053 990

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior (estagiário)

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 27 de Julho de 2001, se

encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de técnico superior (estagiá-
rio) do quadro de pessoal desta Câmara, nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

O concurso é válido para a vaga posta a concurso, caducando com
o seu preenchimento.

O conteúdo funcional do lugar será equivalente ao de técnico
superior de arquivo, conforme o constante do mapa II anexo ao De-
creto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

O local de trabalho situa-se no Arquivo da Câmara Municipal de
Águeda.

O vencimento é o previsto para o escalão 1, índice 310, constan-
te do anexo II, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

O estagiário aprovado com a classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido a título definitivo, nas vagas postas a con-
curso, passando a ser remunerado por referência à categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe.

Requisitos gerais de admissão ao concurso � os constantes do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Tenham 18 anos completos;
c) Possuam as habilitações literárias, legalmente exigidas para

o desempenho do cargo;
d) Tenham cumprido os deveres militares ou serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou

interditos para o exercício das funções a que se candida-
tam;

f) Possuam a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e terem cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

Requisitos especiais � licenciatura em gestão e ou administração
pública ou licenciatura em administração regional autárquica.

Os candidatos deverão ter experiência e ou conhecimento de prá-
ticas de arquivo e, exige-se curso de pós graduação, de dois anos
em técnicas de arquivo, matrícula ou disponibilidade para frequen-
tar o referido curso.

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento,
em folha normalizada, tamanho A4, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Águeda, Praça do Município de Águeda, 3750
Águeda, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal,
dentro das horas normais de expediente, ou enviados pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, do
qual devem constar os seguintes elementos:

1) Identificação completa (nome, data de nascimento, filiação,
naturalidade, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação emissor, número de contribuinte fis-
cal, situação militar, residência, telefone, código postal,
etc.);

2) Habilitações literárias;
3) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
4) Outros elementos que o candidato pretenda especificar no

requerimento que sejam susceptíveis de influírem na apre-
sentação do seu mérito, juntando para o efeito os documen-
tos comprovativos.

Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente, ser
acompanhados, sob pena de exclusão no caso referido na alínea a)
da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias ou outro documento
idóneo;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, explicitando
as tarefas desenvolvidas pelo candidato ao longo da sua
actividade profissional e respectivos termos de permanên-
cia e a indicação dos serviços onde tem exercido funções;

c) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação profissional complementar (especiali-
zação, estágios, cursos de formação, etc.) com indicação da
respectiva duração em horas, na hipótese de as possuir);

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos dos
elementos que os candidatos considerem relevantes para



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 190 � 17 de Agosto de 200117 576

apreciação do seu mérito ou que possuam constituir motivo
de preferência legal;

e) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-
buinte fiscal.

É dispensada, a apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f), do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
declararem, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a si-
tuação precisa em que se encontram, relativamente a cada uma de-
las.

O júri pode ainda exigir dos candidatos a apresentação de do-
cumentos comprovativos de factos por eles referidos que possam
revelar para apreciação do seu mérito.

A apresentação ou a entrega de falsos documentos implica, para
além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

Os métodos de selecção e factores de ponderação a utilizar serão
os seguintes:

Prova oral de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

A classificação final dos candidatos, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, expressa na escala de 0 a 20 valores, será
obtida por aplicação da seguinte fórmula:

POC + AC + EPS
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação dos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

A prova de conhecimentos versará sobre a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Carta Ética do Serviço Público.

A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos candi-
datos ponderando, de acordo com a experiência da função, a habi-
litação académica de base, a formação e a qualificação e experiên-
cia profissionais e pessoais dos candidatos.

A classificação será obtida por aplicação da fórmula:

Hab + FP + EP
AC = �������

3

sendo que:

AC = avaliação curricular;
Hab = habilitação académica de base;
FP = foramção profissional;
EP = experiência profissional.

A entrevista profissional de selecção destina-se a analisar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, visando nomea-
damente:

A motivação;
A facilidade de comunicação;
A avaliação de experiência profissional.

Publicitação de relação e lista � a relação de candidatos e a lista
de classificação final serão publicitadas nos termos conjugados do
n.º 2 do artigo 33.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 34.º, bem como dos
n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 38.º, e dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Os candidatos serão notificados para a realização das provas.

A este concurso aplicam-se os Decretos-Leis n.os 247/87, de 17 de
Junho, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, 204/98,
de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e 404-A/
98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local com as adap-
tações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório, tem a
duração de um ano, findo o qual se procederá à classificação.

A frequência do estágio será feita em comissão de serviço extraor-
dinária ou contrato administrativo de provimento, conforme respec-
tivamente, o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderará os seguin-
tes factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio e,

sempre que possível os resultados da formação profissional;
c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-

lores;
d) Em matéria de constituição, composição, funcionamento e

competências do júri, homologação, reclamação e recursos
aplicam-se as regras previstas na lei geral sobre concurso
na função pública, com as necessárias adaptações.

O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Castro Azevedo, presidente da Câmara,
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Dr. Alberto
Fernando Dias Ferreira, vereador em regime de permanência.

Vogais efectivos: engenheiro José Eloi Morais Correia, verea-
dor em regime de permanência e Dr.ª Dilma de Oliveira e
Pinho Castro Resende, directora do Departamento Adminis-
trativo e Financeiro.

Vogais suplentes: Dr.ª Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva,
vereadora em regime de permanência e Rosa Helena Lobo
dos Santos Gomes, chefe da Divisão Administrativa.

27 de Julho de 2001 � O Presidente da Câmara, Manuel Castro
Azevedo. 05-1-033 680

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico superior (estagiário)

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 27 de Julho de 2001, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de técnico superior (estagiá-
rio) do quadro de pessoal desta Câmara, nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

O concurso é válido para a vaga posta a concurso, caducando com
o seu preenchimento.

O conteúdo funcional do lugar é o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, funções de investigação,
estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos de âmbito geral ou especializado, executadas com autono-
mia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica de nível de licen-
ciatura.

O local de trabalho situa-se no Gabinete de Relações Comunitá-
rias e Internacionais directamente dependente da presidência.

O vencimento é o previsto para o escalão 1, índice 310, constan-
te do anexo II, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

O estagiário aprovado com a classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido a título definitivo, nas vagas postas a con-
curso, passando a ser remunerado por referência à categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe.

Requisitos gerais de admissão ao concurso � os constantes do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Tenham 18 anos completos;
c) Possuam as habilitações literárias, legalmente exigidas para

o desempenho do cargo;
d) Tenham cumprido os deveres militares ou serviço cívico,

quando obrigatório;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 190 � 17 de Agosto de 2001 17 577

e) Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou
interditos para o exercício das funções a que se candida-
tam;

f) Possuam a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e terem cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

Requisitos especiais � licenciatura em relações internacionais.
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento,

em folha normalizada, tamanho A4, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Águeda, Praça do Município de Águeda, 3750
Águeda, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal,
dentro das horas normais de expediente, ou enviados pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, do
qual devem constar os seguintes elementos:

1) Identificação completa (nome, data de nascimento, filiação,
naturalidade, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação emissor, número de contribuinte fis-
cal, situação militar, residência, telefone, código postal,
etc.);

2) Habilitações literárias;
3) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
4) Outros elementos que o candidato pretenda especificar no

requerimento que sejam susceptíveis de influírem na apre-
sentação do seu mérito, juntando para o efeito os documen-
tos comprovativos.

Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente, ser
acompanhados, sob pena de exclusão no caso referido na alínea a)
da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias ou outro documento
idóneo;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, explicitando
as tarefas desenvolvidas pelo candidato ao longo da sua
actividade profissional e respectivos termos de permanên-
cia e a indicação dos serviços onde tem exercido funções;

c) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação profissional complementar (especiali-
zação, estágios, cursos de formação, etc.) com indicação da
respectiva duração em horas, na hipótese de as possuir);

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos dos
elementos que os candidatos considerem relevantes para
apreciação do seu mérito ou que possuam constituir motivo
de preferência legal;

e) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-
buinte fiscal.

É dispensada, a apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f), do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
declararem, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a si-
tuação precisa em que se encontram, relativamente a cada uma de-
las.

O júri pode ainda exigir dos candidatos a apresentação de do-
cumentos comprovativos de factos por eles referidos que possam
revelar para apreciação do seu mérito.

A apresentação ou a entrega de falsos documentos implica, para
além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

Os métodos de selecção e factores de ponderação a utilizar serão
os seguintes:

Prova oral de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

A classificação final dos candidatos, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, expressa na escala de 0 a 20 valores, será
obtida por aplicação da seguinte fórmula:

POC + AC + EPS
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação dos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

A prova de conhecimentos versará sobre a seguinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Carta Ética do Serviço Público.

A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos candi-
datos ponderando, de acordo com a experiência da função, a habi-
litação académica de base, a formação e a qualificação e experiên-
cia profissionais e pessoais dos candidatos.

A classificação será obtida por aplicação da fórmula:

Hab + FP + EP
AC = �������

3

sendo que:

AC = avaliação curricular;
Hab = habilitação académica de base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

A entrevista profissional de selecção destina-se a analisar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, visando nomea-
damente:

A motivação;
A facilidade de comunicação;
A avaliação de experiência profissional.

Publicitação de relação e lista � a relação de candidatos e a lista
de classificação final serão publicitadas nos termos conjugados do
n.º 2 do artigo 33.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 34.º, bem como dos
n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 38.º, e dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Os candidatos serão notificados para a realização das provas.
A este concurso aplicam-se os Decretos-Leis n.os 247/87, de 17

de Junho, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, 204/
98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local com as
adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório, tem a
duração de um ano, findo o qual se procederá à classificação.

A frequência do estágio será feita em comissão de serviço extraor-
dinária ou contrato administrativo de provimento, conforme respec-
tivamente, o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderará os seguin-
tes factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio e,

sempre que possível os resultados da formação profissional;
c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-

lores;
d) Em matéria de constituição, composição, funcionamento e

competências do júri, homologação, reclamação e recursos
aplicam-se as regras previstas na lei geral sobre concurso
na função pública, com as necessárias adaptações.

O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Castro Azevedo, presidente da Câmara,
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo engenheiro
José Eloi Morais Correia, vereador em regime de permanên-
cia.

Vogais efectivos: Dr.ª Dilma de Oliveira e Pinho Castro Resen-
de, directora do Departamento Administrativo e Financeiro
e Dr. Alberto Fernando Dias Ferreira, vereador em regime de
permanência.

Vogais suplentes: Rosa Helena Lobo dos Santos Gomes, chefe
da Divisão Administrativa e Dr.ª Nair Barreto de Carvalho
Alves da Silva, vereadora em regime de permanência.

27 de Julho de 2001 � O Presidente da Câmara, Manuel Castro
Azevedo. 05-1-033 681
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso

Concurso interno de acesso para provimento de um
lugar de técnico de animação sócio cultural especia-
lista (dotação global com a totalidade dos lugares
preenchida).

Torna-se público que, por meu despacho de 24 de Julho corren-
te, foi nomeado para um lugar de técnico de animação sócio cultu-
ral especialista, a que se refere o concurso interno de acesso (dota-
ção global com a totalidade dos lugares preenchida), afixado no
placard da DA de 16 de Maio de 2001, o concorrente Francisco
Vieira Pinheiro, o qual deverá, no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, declarar a
aceitação do referido lugar.

24 de Julho de 2001. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Álvaro Jacinto Costa. 10-1-111 117

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão de Urbanismo e Habitação

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por meu despa-
cho datado de 17 de Maio de 2001, exarado no uso de competên-
cia em gestão e direcção de recursos humanos afectos aos serviços
municipais, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do De-
creto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, 3.ª série, o concurso interno geral de
acesso para provimento de um lugar de chefe da Divisão de Urba-
nismo e Habitação.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
seguintes diplomas:

Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Código do Procedimento Administrativo.

3 � O concurso é de provimento, em comissão de serviço, váli-
do para a vaga posta a concurso.

4 � O local de trabalho será na Divisão de Urbanismo e Habita-
ção da Câmara Municipal de Aljezur.

5 � A remuneração do cargo é a resultante da aplicação da per-
centagem fixada pelo Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
actualmente no valor de 461 100$, acrescido dos abonos e regalias
legalmente estabelecidos.

6 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

7 � O conteúdo funcional é o indicado no mapa referido no n.º 2
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Regulamento de Restruturação
dos Serviços da Câmara Municipal de Aljezur, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 123, Apêndice n.º 64, de 27 de Maio
de 1999, sem prejuízo de outras que estejam cometidas ou venham
a sê-lo no âmbito da regulamentação interna dos serviços e, eventu-
almente, as competências que venham a ser delegadas, nos termos
legais.

8 � Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam os seguin-
tes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão ser admitidos
os candidatos que reunirem os requisitos abaixo indicados até ao
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, de acordo
com o estipulado nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensável
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais � serão admitidos os candidatos que
reúnam, cumulativamente, os requisitos previstos nas alíneas a), b)
e c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conju-
gado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, considerando-se adequada a formação nas áreas de engenharia
civil e arquitectura.

9 � Apresentação das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Aljezur,
entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos desta au-
tarquia, ou enviado pelo correio, para a Rua do Capitão Salgueiro
Maia, 8670 Aljezur, com aviso de recepção até ao termo do prazo
fixado para a entrega das candidaturas, nele devendo constar:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, estado
civil, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, morada e indicação do código
postal, número de telefone se o houver, e número fiscal de
contribuinte);

b) Habilitações académicas e profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde o aviso de abertura se
encontra publicado;

d) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão
ao concurso, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º
da Lei n.º 44/99, de 22 de Junho;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituam
motivo de preferência legal.

9.2 � Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo do artigo 11.º da
Lei n.º 44/99, de 22 de Junho, a falta da declaração a que se refere
a alínea d) do número anterior implica a exclusão do candidato.

9.3 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), c), d, e) e f)
(descritas no n.º 8.1) se os candidatos declararem sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, a situação exacta em que se en-
contram relativamente a cada uma das referidas alíneas.

10 � O disposto no número anterior não impede que o júri exija
aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

11 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, da seguinte documentação:

a) Certificado ou documento idóneo comprovativo das habi-
litações académicas;

b) Curriculum vitae devidamente datado e assinado, explici-
tando as  tarefas desenvolvidas pelo candidato ao longo da
sua actividade profissional e respectivos termos de perma-
nência e a indicação dos serviços onde tem exercido fun-
ções;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

d) Declaração passada e autenticada pelo serviço a que se
encontram vinculados, da qual conste de forma inequívo-
ca, a existência e natureza do vínculo à função pública, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública, e a descrição das funções, tarefas e responsabili-
dades exercidas e o tempo correspondente ao ser exercício.

12 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura, determina a
exclusão do concurso.

13 � Os candidatos pertencente ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal ficam dispensados da apresentação dos documen-
tos indicados no n.º 11, desde que constem dos respectivos proces-
so individuais.

14 � Para além dos efeitos de exclusão, ou de não provimento,
a apresentação ou entrega de documentos falsos implica a partici-
pação à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

15 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será fei-
ta através de avaliação curricular e de entrevista profissional de se-
lecção, sendo cada um dos métodos classificável de 0 a 20 valores.

15.1 � Entrevista profissional de selecção � de acordo com o
artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
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administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, visa avaliar numa relação interpessoal, de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos,
mediante a ponderação de parâmetros adequados, nomeadamente,
motivação, expressão e fluência verbais, sentido crítico e qualidade
da experiência profissional.

Para proceder à avaliação acima descrita, serão colocadas ques-
tões com o objectivo de avaliar cada um dos referidos parâmetros.

15.2 � Avaliação curricular � de acordo com o artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, visa
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, essencialmente, na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respecti-
vo currículo profissional, Serão factores de ponderação os seguin-
tes, os quais são classificáveis de 0 a 20 valores:

Habilitações académicas � onde se ponderará a titularidade de
um grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida, tendo sido definidos níveis e correspondentes valores,
atendendo à habilitação académica;

Formação profissional � onde se ponderarão as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacio-
nadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

Experiência profissional geral � a ponderação da experiência
profissional geral visa avaliar o desempenho de funções por
parte dos candidatos na área de actividade para que o con-
curso é aberto, na Administração Pública, independentemente
do vínculo em que foi exercida, tendo em atenção anos com-
pletos;

Experiência profissional específica � será ponderado o tempo
de serviço prestado em cargos dirigentes, na área de activi-
dade em questão, cuja pontuação será feita em anos comple-
tos.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção e da avaliação curricular bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta n.º 1 da reunião do júri do concurso, realizada a 12
de Julho de 2001, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

17 � Classificação final:
17.1 � Para elaboração da lista classificativa será adoptada a esca-

la de 0 a 20 valores, e a pontuação final dos candidatos resultará
da aplicação da seguinte fórmula:

(EPS + AC)
CF = �����

2

em que:

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

18 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto nos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

19 � Os candidatos admitidos serão notificados, em tempo útil,
do dia, hora e local da aplicação dos métodos de selecção.

20 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � José António Duarte, vereador em regime de per-
manência da Câmara Municipal de Aljezur.

Vogais efectivos: engenheiro José António Martins Silva, direc-
tor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística da
Câmara Municipal de Lagos e Dr.ª Maria Genoveva Fero
Godinho, chefe da Divisão de Acção Social, Educação, Cul-
tura e Desporto da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Vogais suplentes: arquitecto José Marreiros Nunes, chefe da
Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Por-
timão e arquitecto João Manuel Mendonça Matias, chefe da
Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Sil-
ves.

O júri foi constituído por sorteio realizado em 12 de Junho de
2001, nos termos do n.º 6 do artigo 7.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, nas instalações da Comissão de Observação e Acompanha-
mento dos Concursos para Cargos Dirigentes, de acordo com a acta
n.º 314/2001, daquela comissão.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

21 � O local de afixação da relação dos candidatos admitidos e
excluídos e da lista de classificação final será no edifício dos Paços

do Município, sendo delas dado conhecimento aos interessados pe-
las formas previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

22 � 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.

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel José
de Jesus Marreiros. 10-1-111 118

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso

Dr. Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente da Câmara Municipal de
Alpiarça, torna público que:

Por seu despacho de 25 do corrente nomeou no quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal, Rodrigo Varanda de Mira para o lu-
gar de encarregado de parques de máquinas, parques de viaturas
automóveis ou de transportes após aprovação em concurso externo
de ingresso.

O prazo para a tomada de posse é de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 10-1-111 122

Aviso

Dr. Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente da Câmara Municipal de
Alpiarça, torna público que:

Por seu despacho de 26 do corrente nomeou no quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal, Nuno Miguel Tendeiro Paulino para
o lugar técnico de contabilidade e administração, estagiário após
aprovação em concurso externo de ingresso.

O prazo para a tomada de posse é de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 10-1-111 121

Aviso

Dr. Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente da Câmara Municipal de
Alpiarça, torna público que:

Por seu despacho de hoje, nomeou no quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, Manuel Paulino da Cunha, Manuel João Horte-
lão da Cruz e António da Costa Ângelo, para pedreiros principais,
após aprovação em concurso interno de acesso.

O prazo para a tomada de posse é de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 10-1-111 123

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de hoje, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso, com vista ao provimento de
uma vaga de auxiliar técnico de museografia e de um condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, e
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30
de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

2 � Prazo de validade � este concurso visa o provimento das
vagas para as categorias referidas e cessa com o seu preenchimento.

3 � Remuneração base � a remuneração mensal é a correspon-
dente ao escalão 1, das respectivas categorias nos termos dos ane-
xos ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e legislação
complementar.
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4 � Local de trabalho � área do município de Alpiarça.
5 � Funções a desempenhar: conteúdo funcional � de acordo

com o Despacho SEALOT n.º 38/88, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Requisitos especiais de admissão:

Para auxiliar de museografia � de entre indivíduos habilitados
com a escolaridade obrigatória e comprovada experiência na
função;

Para condutor de máquinas pesadas e veículos especiais � de
entre indivíduos habilitados com a escolaridade obrigatória,
carta de condução adequada e comprovada experiência na
função.

7 � Requisitos gerais de admissão a concurso � os exigidos
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

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

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
constituídos por prova escrita de conhecimentos e entrevista profis-
sional de selecção.

8.1 � A prova escrita de conhecimentos, com a duração máxima
de 2 horas, classificada de 0 a 20 valores e a incidir sobre a seguinte
legislação:

a) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

b) Deontologia Profissional (Carta Ética);
c) Conteúdo funcional.

8.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS), classificada de
0 a 20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, onde serão apreciados os seguintes factores:

a) Capacidade de resolução de problemas, sendo ponderada a
celeridade e qualidade da resposta dos candidatos;

b) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conhecimento
da função e seu enquadramento na organização);

c) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestão;

d) Qualificação e perfil � comportamento em entrevista (ca-
pacidade de afirmação e argumentação, sentido de respon-
sabilidade, motivação e maturidade.

9 � A classificação final dos concorrentes e ordenamento dos
candidatos, resulta da aplicação dos métodos de selecção, será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média
aritmética:

CF = (PEC + EPS)/2

em que:

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

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos que tenham
uma classificação inferior a 9,5 valores.

Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis de
avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso,
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classi-
ficativas, constam das actas de reunião do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Alpiarça, ao cuidado da secção de
Recursos Humanos, podendo ser remetida pelo correio, com aviso
de recepção, para o Apartado 25, 2094-909 Alpiarça, ou entregue
pessoalmente na referida secção sito na morada indicada no n.º 13.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data de emissão do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, morada, código postal e telefone, se a houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diá-

rio da República, onde se encontra publicitado o aviso de
abertura, e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidades
na carreira, na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para apreciação
do seu mérito ou constituírem motivo de preferência legal.
Estes documentos só serão tidos em consideração se devi-
damente comprovados.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte.

11.3 � É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão ao con-
curso, a que se referem as alíneas a), c), d) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes no n.º 6, desde
que os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma daquelas condições.

11.4 � O disposto no número anterior não impede que seja exi-
gida aos candidatos em caso de dúvida sobre a situação que descre-
veram, a apresentação de elementos comprovativos das suas decla-
rações.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Constituição do júri:

Presidente � Dr.ª Maria Gabriela Pinhão Coutinho, vereadora.
Vogais efectivos: José João Marques Pais, vereador e Manuela

Maria Ferreira Neves, técnico superior de 1.ª classe.
Vogais suplentes: Dr. Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente

da câmara e Maria Rosa Clemente Ferrão, chefe de secção.

13 � A lista das candidaturas admitidas, bem como a lista de
classificação final contendo as respectiva graduação serão afixadas
no placard da secção de Recursos Humanos, sita no edifício dos
Paços do Município, rés-do-chão, Rua de José Relvas, 374, 2090-
-116 Alpiarça.

27 de Julho de 2001. � A Vereadora do Pelouro, Maria Gabriela
Pinhão Coutinho. 10-1-111 120

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despachos do
presidente da Câmara, foi autorizada a abertura dos seguintes con-
cursos externos de ingresso, cujo prazo para apresentação de candi-
daturas é de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do pre-
sente aviso:

Concurso I � assistente administrativo � dois lugares;
Concurso II � técnico profissional de construção civil de 2.ª

classe � três lugares;
Concurso III � técnico profissional contabilidade e administra-

ção de 2.ª classe � dois lugares;
Concurso IV � jardineiro � oito lugares;
Concurso V � aferidor de pesos e medidas de 2.ª classe � um

lugar.

1 � Constituição dos júris:
1.1 � Concurso I: presidente � chefe da Divisão Administrativa,

Dr.ª Ana Paula Pereira dos Santos Viana; 1.º vogal efectivo: chefe
do Gabinete Jurídico Administrativo do Serviço Municipal de Polí-
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cia, Dr. João Paulo Carvalho Alves da Silva, que substituirá o pre-
sidente do júri, nas suas faltas e impedimentos; 2.º vogal efectivo:
técnica superior (direito) de 2.ª classe, Dr.ª Fernanda Maria Antu-
nes Ramalhoto; 1.º vogal suplente: técnico superior (gestão de re-
cursos humanos) de 2.ª classe, Dr. José Manuel Mata da Encarna-
ção Duarte; 2.º vogal suplente: técnica superior (gestão de recursos
humanos), Dr.ª Elisabete Coelho Regalado de Oliveira.

1.2 � Concurso II: presidente � director do Departamento de
Administração Urbanística, arquitecto António Manuel Sequeira
Clemente da Silva; 1.º vogal efectivo: director do Departamento de
Obras Municipais, engenheiro Vítor Domingos Lopes, que substi-
tuirá o presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos; 2.º vogal
efectivo: directora do Gabinete do Programa Especial de Realoja-
mento, arquitecta Maria Gabriela da Cunha Brito Leal; 1.º vogal
suplente: chefe da Divisão de Gestão Urbanística, engenheiro téc-
nico António Mendes Alves; 2.º vogal suplente: chefe da Divisão
de Equipamentos, engenheiro José Luís Gomes Peixe.

1.3 � Concurso III: presidente � chefe do Gabinete de Planea-
mento Integrado, Dr.ª Margarida Maria Pinto Guimarães; 1.º vogal
efectivo: chefe da Divisão de Gestão Orçamental, Miquelina Teixeira
Dinis, que substituirá o presidente do júri, nas suas faltas e impedi-
mentos; 2.º vogal efectivo: técnico (contabilidade e administração)
de 2.ª classe, João Augusto Silva Brito; 1.º vogal suplente: técnico
(contabilidade e administração) estagiário, Joaquim Luís Rodrigues
da Costa; 2.º vogal suplente: assistente administrativa principal, Sil-
vina Rosário Grilo Antunes.

1.4 � Concurso IV: presidente � director do Departamento de
Serviços Urbanos, engenheiro José Paulino Pacheco Duarte; 1.º vogal
efectivo: chefe da Divisão de Espaços Verdes, engenheira Celeste
Maria São José Baptista, que substituirá o presidente do júri, nas
suas faltas e impedimentos; 2.º vogal efectivo: engenheiro técnico
agrário principal, Carlos Alberto Serra Teixeira de Sousa; 1.º vogal
suplente: agente técnica agrária de 1.ª classe, Maria Adelaide Aze-
vedo Almeida Ferreira; 2.º vogal suplente: arquitecto paisagista de
2.ª classe, Manuel António Amado Gonçalves.

1.5 � Concurso V: presidente � director do Departamento de
Serviços Urbanos, engenheiro José Paulino Pacheco Duarte; 1.º vogal
efectivo: chefe da Divisão de Actividades Económicas e Serviços à
População, Dr. António Júlio da Copa Murraças, que substituirá o
presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos; 2.º vogal efecti-
vo: aferidor de pesos e medidas especialista, João Paulo de Matos
Mateus; 1.º vogal suplente: aferidor de pesos e medidas de 1.ª clas-
se, Carlos Manuel Colaço Gomes Covas; 2.º vogal suplente: aferi-
dor de pesos e medidas de 2.ª classe, Rosa Maria Pedreira da Cunha
Fernandes.

2 � Conteúdo funcional:
2.1 � Concurso I � entre outras, realiza tarefas relacionadas com

o expediente, arquivo, secretaria, contabilidade, processamento, pes-
soal, aprovisionamento e assegura trabalhos de dactilografia.

2.2 � Concurso II � entre outras, identifica o projecto, o cader-
no de encargos e o plano de obra, fiscaliza e acompanha obras mu-
nicipais, efectua tarefas de carácter técnico de estudo e concepção
de projectos.

2.3 � Concurso III e V � entre outras, asseguram funções de
natureza executiva de aplicação técnica com base no conhecimento
ou adaptação de métodos e processos, enquadrados em directivas
bem definidas.

2.4 � Concurso IV � entre outras, cultiva flores, árvores, arbus-
tos ou outras plantas, sendo responsável pela sua manutenção e con-
servação, tal como preparação prévia do terreno, limpeza, rega, res-
ponsável pela limpeza e afinação e lubrificação do equipamento
mecânico.

3 � Legislação aplicável aos concursos � todos os concursos se
regem pelas disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Ou-
tubro; Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho; Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Finalidade e validade:
4.1 � Todos os concursos são válidos para o provimento das

vagas colocadas a concurso, e para as que for decidido prover no
prazo de um ano a contar da data de publicação da lista de classifi-
cação final.

4.2 � Relativamente ao concurso I procedeu-se à consulta prévia
ao CEFA � Centro de Estudos e Formação Autárquica, sendo que
50% dos lugares postos a concurso são destinados à reserva de re-
crutamento do CEFA, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 247/89, de 17 de Junho.

4.3 � Do total de número de lugares, observar-se-á relativamen-
te a cada um dos concursos, a reserva legal relativa a lugares para

candidatos portadores de deficiência, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Local de trabalho:

Concurso I � área do município da Amadora;
Concurso II � área do município da Amadora;
Concurso III � Divisão de Gestão Orçamental;
Concurso IV � Departamento de Serviços Urbanos/área do

município da Amadora;
Concurso V � Departamento de Serviços Urbanos/área do

município da Amadora.

6 � Remuneração e outras regalias sociais:
6.1 � Vencimento � sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro:

Concurso I � o vencimento será o correspondente ao índice
190, do grupo de pessoal administrativo, correspondente a
115 700$ (577,11 €);

Concursos II, III e V � o vencimento será o correspondente ao
índice 190, do grupo de pessoal técnico profissional corres-
pondente a 115 700$ (577,11 €);

Concurso IV � o vencimento será o correspondente ao índice
130, do grupo de pessoal operário qualificado correspondente
a 81 200$ (405,02 €).

6.2 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6.3 � As funções referentes ao concurso V poderão ser exerci-
das em regime nocturno.

7 � Requisitos legais de admissão a concurso:
7.1 � Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam,

cumulativamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura
fixado no presente aviso, os seguintes requisitos gerais:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo, adequadas às áreas
para que são abertos os concursos:

Concurso I � 11.º ano de escolaridade ou equivalente;
Concursos II, III e V � cursos tecnológicos, das escolas

profissionais ou das escolas especializadas de ensino
artístico; cursos que confiram certificado de qualifica-
ção profissional de nível III, definida pela decisão
n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comunidades Euro-
peias, de 16 de Junho de 1985, ou cursos equiparados;

Concurso IV � escolaridade obrigatória e comprovada
formação ou experiência profissional adequada ao
exercício da profissão de duração não inferior a dois
anos;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Forma � as candidaturas serão formalizadas, através de

requerimento modelo tipo para o efeito ao dispor nos Serviços de
Atendimento da Câmara ou formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Amadora, e entre-
gue pessoalmente ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal da Amadora, DGRH, Apar-
tado 60 287, 2701-961 Amadora, devendo dele constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número de contribuinte
fiscal, residência e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (especificações, acções de forma-

ção, etc.) quando legalmente exigidas;
d) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-

ferência do nome do mesmo, número e data do Diário da
República onde se encontra publicado o presente aviso de
abertura;
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e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito, ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal, devidamente comprova-
dos;

f) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade per-
manente igual ou superior a 60%) e abrangidos pelo De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devem declarar no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo. Devem mencionar, ainda, todos os elementos neces-
sários ao cumprimento da adequação dos processos de se-
lecção, nas suas diferentes vertentes, às suas capacidades de
comunicação/expressão.

8.2 � O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado da
seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade válido, ou documento
adequado, no caso das excepções previstas na alínea d) do
n.º 1 do 7.1 do presente aviso;

b) Documento comprovativo da posse das habilitações literá-
rias ou profissionais, devendo no caso dos concursos II, III
e V entregar certificado discriminativo do curso de forma-
ção profissional. Os candidatos ao concurso I, deverão ter
presente que o certificado de habilitações do 12.º ano ou
de frequência de ensino superior não comprova necessaria-
mente que o candidato seja detentor do 11.º ano completo,
pelo que poderá não ser suficiente para este efeito.

8.3 � Os candidatos aos concursos I, II, III e IV deverão, ainda,
entregar curriculum vitae datado, detalhado e devidamente assina-
do, do qual deve constar, designadamente, as habilitações literárias
e ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as actual-
mente exercidas, com indicação dos respectivos períodos de dura-
ção, e actividades relevantes, assim como, a formação profissional
detida com indicação das acções de formação finalizadas (cursos e
seminários), a respectiva duração, datas de realização e entidades
promotoras, juntando comprovativo das mesmas, sem o qual não
serão consideradas.

8.4 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para a admissão a con-
curso, mencionados nas alíneas b), d) e) e f) do n.º 7.1, desde que
os candidatos declarem nos requerimentos, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação em que se encontram relati-
vamente a cada uma daquelas condições.

8.5 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

9 � Métodos de selecção:
9.1 � Concurso I � provas de conhecimentos gerais e específi-

cos, com carácter eliminatório, cada uma de per si, avaliação curri-
cular e entrevista profissional de selecção.

9.1.1 � Concursos II e III � provas de conhecimentos com ca-
rácter eliminatório, avaliação curricular e entrevista profissional de
selecção.

9.1.2 � Concurso IV � prova prática de conhecimentos com
carácter eliminatório e entrevista profissional de selecção.

9.1.3 � Concurso V � provas de conhecimentos com carácter
eliminatório, e entrevista profissional de selecção e avaliação curri-
cular.

9.2 � Provas de conhecimentos (PC). Objectivos � avaliar o
nível de conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis e ade-
quados ao exercício da função.

9.2.1 � Forma e duração das provas:

Concurso I � conhecimentos gerais: escrita, sem consulta e com
a duração de 60 minutos; conhecimentos específicos, escri-
ta, sem consulta, de duração de 60 minutos mais 30 de tole-
rância;

Concurso II � forma escrita, com duração de 120 minutos,
mais 15 m de tolerância, podendo ser consultada a legisla-
ção e bibliografias indicadas;

Concurso III � forma escrita, podendo ser consultada a legis-
lação indicada, com duração de 60 minutos e tolerância de
30 minutos;

Concurso IV � prova prática, com duração de 60 minutos;
Concurso V � foram escrita, com duração de 60 minutos, mais

30 m de tolerância, sem consulta.

9.2.2 � Programa de provas:
9.2.2.1 � Concurso I � na prova de conhecimentos gerais, far-

-se-á apelo a conhecimentos adquiridos a nível das habilitações exi-

gidas para admissão a concurso, designadamente nas áreas de por-
tuguês e matemática, e aos conhecimentos do cidadão comum no
âmbito de cultura geral. A prova de conhecimentos específicos ver-
sará os seguintes temas:

I) Regime jurídico da função pública:

1) A relação jurídica de emprego na função pública;
1.1 � constituição, modificação e extinção da relação
jurídica; 1.2 � noção de funcionário e agente; 1.3 �
nomeação: noção, modalidades e efeitos; 1.4 � contra-
tos de pessoal: noção, modalidades, efeitos, admissibi-
lidade, forma e prazos; 1.5 � posse e termo de
aceitação;

2) Regime de duração e horário de trabalho;
3) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da ad-

ministração pública (central, regional e local);
4) Férias, faltas e licenças;

II) Macroestrutura dos Serviços Municipais da Câmara Muni-
cipal da Amadora;

III) Quadro de competências e regime jurídico dos órgãos dos
municípios e das freguesias;

IV)  Organização política e administrativa:

1) Órgãos de soberania;
2) Competências;
3) Poder local: 3.1 � princípios gerais; 3.2 � freguesia;

3.3 � município e 3.4 � administração pública;

V) Procedimento administrativo:

1) Princípios gerais;
2) Sujeitos;
3) Procedimento administrativo;
4) Actividade administrativa;

VI) Noções de contabilidade pública:

1) Classificação de receitas e despesas;
2) Fundo de maneiro � noção;
3) Orçamento das Autarquias Locais � noções e carac-

terísticas;

VII) Aprovisionamento:

1) Regime jurídico das aquisições; 1.1 � regime das
despesas; 1.1.1 � entidades competentes para autori-
zação de despesas; 1.2 � aquisição de bens e serviços;
1.3 � tipos de procedimentos;

VIII) Expediente e arquivo:

1) Documentos � conceitos e tipos;
2) Conceitos e tipos de arquivo;
3) Formas de registo e classificação documental;
4) Prazos de conservação de documentos.

Bibliografia de apoio: Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de
17 de Outubro; 175/95, de 21 de Julho; n.º 102/96, de 31 de Julho,
e 218/98 de 17 de Julho. Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto,
rectificado pela Declaração de rectificação n.º 13-E/98, de 31 de
Agosto. Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto; Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro. Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.
Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipais da Câma-
ra Municipal da Amadora, publicado no Diário da República, 40,
de 17 de Fevereiro de 1987, com as alterações publicadas nos Diá-
rios da República, n.º 176, de 1 de Agosto de 2000, n.º 200, de 30
de Agosto de 2000, n.º 145, de 25 de Junho de 1996, n.º 25, de 30
de Janeiro de 2001. Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. Leis Cons-
titucionais n.os 1/82, de 30 de Setembro, 1/89, de 8 de Julho, 1/92,
de 25 de Novembro, e 1/97, de 20 de Setembro. Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31
de Janeiro. Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/
2000, de 2 de Dezembro. Portaria n.º 414/2001, de 17 de Abril. Lei
n.º 8/90, de 20 de Fevereiro.

9.2.2.2. � Concurso II � versará sobre os seguintes temas:

a) Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;
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b) Quadro de competências e regime jurídico dos órgãos dos
municípios e das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro;

c) Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipali-
zados da Câmara Municipal da Amadora, publicado no
Diário da República, 40, de 17 de Fevereiro de 1987, com
as alterações publicadas nos Diários da República, n.º 176,
de 1 de Agosto de 2000, n.º 200, de 30 de Agosto de 2000,
n.º 145, de 25 de Junho de 1996, n.º 25, de 30 de Janeiro
de 2001;

d) Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU) �
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951;

e) Regime de Empreitadas e Obras Públicas � Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 159/
2000, de 27 de Julho;

f) Regime Jurídico de Licenciamento de Obras Particulares �
Decreto-Lei n.º 445/912, de 20 de Novembro.

9.2.2.3 � Concurso III � versará sobre os seguintes temas:

a) Quadro de competências e regime jurídico dos órgãos dos
municípios e das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro;

b) Lei das Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto,
alterada pela Lei n.º 3/B-2000, de 4 de Abril;

c) POCAL, Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, al-
terado pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro;

d) Portarias n.º 378/94, de 16 de Junho, e n.º 671/2000, de 17
de Abril.

9.2.2.4 � Concurso IV:

a) Preparação de terreno para sementeira de relva, que envol-
veu as seguintes operações: cava. Mobilização e regulari-
zação do solo, sementeira a solo;

b) Trabalhos com tesoura de poda e ou serrote, nomeadamente:
poda de arbustos e apara sebes viva.

9.2.2.5 � Concurso V:

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e artigo n.º 42.º do Decreto-
-Lei n.º 79-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/
2201. De 11 de Maio;

b) Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipali-
zados da Câmara Municipal da Amadora, publicado no
Diário da República, 40, de 17 de Fevereiro de 1987, com
as alterações publicadas nos Diários da República, n.º 176,
de 1 de Agosto de 2000, n.º 200, de 30 de Agosto de 2000,
n.º 145, de 25 de Junho de 1996, n.º 25, de 30 de Janeiro
de 2001;

d) Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;

e) Sistemas de unidades de medida legais � Decreto-Lei
n.º 238/92, de 19 de Setembro;

f) Regulamentos técnicos aplicáveis aos instrumentos de pe-
sagem de funcionamento não automático � Decreto-Lei
n.º 383/92, de 18 de Novembro, e Portaria n.º 44/99, de 14
de Janeiro;

g) Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro.

9.2.2 � A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou
em vigor à data da elaboração do programa das provas de conheci-
mentos. Qualquer alteração legislativa posterior será considerada pelo
júri aquando da elaboração do enunciado da prova, cabendo aos
candidatos proceder, por sua iniciativa, às actualizações que se vie-
rem a revelar necessárias.

9.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS).
Objectivos � avaliar numa relação interpessoal e de forma objec-

tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos de acordo com as exigências da função.

9.4 � Avaliação curricular (AC).
Objectivos � avaliar as aptidões profissionais dos candidatos na

área para que o concurso é aberto, com base na análise dos respec-
tivos currículos profissionais.

9.5 � Os critérios de apreciação e de ponderação da AC e da EPS,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa constam de acta de reunião do júri do con-
curso, sendo mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Publicitação de listas: os candidatos excluídos são notifica-
dos, nos termos dos artigos 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

10.1 � Os candidatos são convocados para a realização dos mé-
todos de selecção, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

10.2 � As listas de classificação finais são notificadas nos termos
do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

30 de Julho de 2001. � Por subdelegação do Director do Depar-
tamento de Administração Geral e Finanças, a Chefe de Divisão de
Gestão de Recursos Humanos, Fátima Valente. 03-1-034 240

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
despacho do presidente da Câmara Municipal de Anadia datado de
24 de Julho de 2001, foi reclassificado com dispensa de estágio, nos
termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o se-
guinte funcionário: Luís Miguel Ferreira, auxiliar dos Serviços Ge-
rais, escalão 1, índice 120, do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, em cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice 148,
do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. (Não
sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Litério Augusto
Marques. 05-1-033 688

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico de 2.ª classe,
ambiente, higiene e saúde ambiental.

Contrato administrativo de provimento

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

Faz público, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
que por seu despacho datado de 23 de Julho de 2001, foi celebrado
e outorgado entre a Câmara Municipal de Arganil e Ana Rita das
Neves Oliveira, candidata aprovada no concurso citado em epígrafe,
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 244, de 19 de Outubro de 1999, contrato administrativo de
provimento regulador da relação jurídica de emprego público nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de estagiária da
carreira de técnico de ambiente, higiene e saúde ambiental.

O contrato administrativo de provimento produzirá efeitos a par-
tir do 1.º dia útil seguinte à data de publicação do presente aviso
no Diário da República.

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel da
Silva. 05-1-033 678

Aviso

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

Faz público, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que por
seu despacho de 30 de Julho de 2001, e de acordo com o disposto
nos artigos 20.º a 22.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho,
foi nomeada provisoriamente em lugar da carreira e categoria de
assistente administrativo, do grupo de pessoal administrativo, do
quadro de pessoal do município de Arganil, a diplomada com o
curso de administração autárquica do Centro de Estudos e Forma-
ção Autárquica, Ana Cristina Oliveira Lopes.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da 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.)

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel da
Silva. 05-1-033 677
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CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 32/2001

Processo n.º 17/2001/SP

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por força e com
as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de
26 de Julho de 2001, se encontra aberto concurso interno de acesso
geral para provimento de dois lugares da categoria de assistente ad-
ministrativo principal, integrados na carreira de assistente adminis-
trativo, do grupo de pessoal administrativo, do quadro próprio des-
te município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as
vagas em concurso esgotando-se com o preenchimento dos lugares.

3 � Conteúdo funcional � compete aos titulares dos lugares a
prover, genericamente, as funções constantes no n.º 1, alínea c), do
Despacho da SEALOT n.º 38/88, publicado no Diário da República,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Serviço/local de trabalho � as funções correspondentes aos
lugares em concurso serão desempenhadas em quaisquer serviços de
apoio instrumental da Câmara Municipal, sito no edifício dos Pa-
ços do Município.

5 � Remunerações e outras condições de trabalho � o titulares
dos lugares a prover serão remunerados pelo índice 215, escalão 1,
constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 130 200$,
sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições
de trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

6 � Requisitos de admissão � só serão admitidos ao concurso
apenas os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais � definidos no n.º 2, artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � funcionários titulares da categoria de assistente
administrativo principal com, pelo menos, três anos na ca-
tegoria e classificação de serviço não inferior a Bom, nos
termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de 10

dias úteis contados da data de afixação do presente aviso no átrio
do edifício dos Paços do Município.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Arouca, entregue pessoalmente ou enviado pelo cor-
reio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado
no n.º 7.1, à Câmara Municipal de Arouca, Praça do Município,
4540 Arouca, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de tele-
fone);

b) Lugar a que se candidata referenciando a data de publici-
tação do respectivo aviso;

c) Declaração sob compromisso de honra, de que reúne os
requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em
funções públicas.

7.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação � declaração emitida pelo serviço de origem, da qual
conste inequivocamente, a natureza do vínculo, a antiguidade na
actual carreira, a classificação de serviço atribuída ao candidato no
período mínimo exigível.

7.2.2. � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de
Arouca fiam dispensados da apresentação do documento comprova-
tivo dos requisitos exigidos no número anterior.

7.2.3 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a apresentação ou a entrega de documento falso, implica a partici-
pação à autoridade competente para procedimento disciplinar e pe-
nal, conforme os casos.

8 � Método de selecção � o método de selecção a utilizar é o
seguinte: prova escrita, teórica de conhecimentos específicos.

8.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
específicos do candidato, exigíveis e adequados ao exercício da fun-
ção, tendo por base o seguinte programa:

A)  Organização do Poder Político:

1) O Estado � conceito e funções;
2) Órgãos de Soberania � formação, composição, com-

petência e funcionamento dos órgãos;
3) Poder local � a freguesia e o município;
4) Administração Pública � Constituição da República

Portuguesa;

B) Organização, gestão e funcionamento das Autarquias Lo-
cais:

1) Capacidade Eleitoral, Organização do Processo e Elei-
ção � Decreto-Lei n.º 701-B/76, de 29 de Setembro;
Lei n.º 9/95, de 17 de Abril; Lei n.º 50/96, de 4 de
Setembro, e Lei n.º 110/97, de 16 de Setembro;

2) Atribuições e Competências das Autarquias Locais �
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

3) Competências e Regime de Funcionamento dos Órgãos
do Município e das Freguesias � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro;

4) Organização e Funcionamento dos Serviços Munici-
pais � Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril; Lei
n.º 44/85, de 13 de Setembro, e Lei n.º 96/99, de 17
de Junho;

5) Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 11 de Agosto;
6) Instrumento de Gestão � Plano, Orçamento e Conta-

bilidade � Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e Lei
n.º 162/99, de 14 de Setembro;

7) Regime Jurídico do Pessoal:

7.1 � Princípios Gerais � Decreto-Lei n.º 184/89,
de 2 de Junho; Lei n.º 30-C/92, de 28 de Dezem-
bro, e Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;

7.2 � Relação Jurídica de Emprego � Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 102/96, de
31 de Julho; Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Ju-
lho, e Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;

7.3 � Recrutamento e Selecção � Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho;

7.4 � Regime de Carreiras � Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho; 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 265/88, de 28 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setem-
bro;

7.5 � Regime de Férias, Faltas e Licenças �
 Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março; Decreto-
-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; Lei n.º 4/84, de
5 de Abril; Lei n.º 17/95, de 9 de Junho; Lei
n.º 18/98, de 28 de Abril; Lei n.º 142/99, de 31 de
Agosto; Lei n.º 102/97, de 13 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 194/96, de 16 de Outubro; Lei
n.º 116/97, de 4 de Novembro;

7.6 � Estatuto Disciplinar da Função Pública � De-
creto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

8) Urbanismo:

8.1 � Licenciamento de Obras Particulares �
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro; Lei
n.º 29/92, de 5 de Setembro; Decreto-Lei n.º 250/
94, de 12 de Outubro; Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro;

8.2 � Loteamentos � Decreto-Lei n.º 448/91, de 29
de Novembro; Lei n.º 25/92, de 20 de Março;
Decreto-Lei n.º 302/94, de 19 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro;

09) Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas �
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; Lei n.º 163/99,
de 14 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 159/2000, de
27 de Julho;

10) Regime Regularização de Despesas Públicas e da
Contratação Pública relativa a locação e aquisição de
bens móveis e serviços �Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.
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11) Procedimento Administrativo (Código do Procedi-
mento Administrativo), Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;

C) Princípios do Direito Administrativo:

1) O Poder Administrativo � Prof. Diogo Freitas do
Amaral, Direito Administrativo, Lições no ano 87/88,
vol. II, pp. 7-31, Livraria da Universidade de Coim-
bra.

2) Princípio da legalidade � obra citada, pp. 42-79.
3) Acto Administrativo: conceito; validade e eficácia,

invalidade e sanções � Código do Procedimento Ad-
ministrativo e obra citada, vol. III, pp. 59-88; 249-280;
285-341.

D) Princípios do Direito Fiscal: Imposto e Taxa � conceitos
e distinção � António Brás Teixeira, Princípios de Direito
Fiscal, vol. I, 3.ª edição, pp. 33-47, Almedina, Coimbra.

Duração � 2 horas.
9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores.
9.2 � O sistema de classificação final, incluindo a respectiva

fórmula classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do
concurso, que serão facultadas aos candidatos que as solicitem.

10 � Afixação das listas � a relação de candidatos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no átrio do edifí-
cio dos Paços do Município.

11 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Fernando Gonçalves, chefe de divisão;
Vogais efectivos: Engenheira Maria da Glória Morais Ferreira

Leite e arquitecta Eliane Marques Amaral, ambas chefes de
divisão, sendo designada a 1.ª vogal efectiva para substituir
o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes: José Armando Martins Cabral e Luís Carlos
da Rocha Brandão de Almeida, ambos chefes de secção.

30 de Julho de 2001. � O Presidente do Júri, Fernando Gonçal-
ves. 10-1-111 124

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe (bibli-
oteca e documentação).

Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 20 de Julho de 2001, foi nomeada
como técnica superior de 1.ª classe (biblioteca e documentação), Aida
Maria Salvador Braz Horta Reis, classificada em 1.º lugar (única
candidata), no concurso em epígrafe.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

24 de Abril de 2001. � O Vereador com poderes delegados, Rui
Alves Gomes. 10-1-111 126

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares de chefe de secção (Secção Obras
Particulares e Secção Financeira).

Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 20 de Julho de 2001, foram no-

meados como chefe de secção (Secção Obras Particulares e Secção
Financeira), Maria Manuela Purificação Verruma Franco e João José
Ribeiro Machado, classificados em 1.º e 2.º lugares, respectivamen-
te, no concurso em epígrafe.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

20 de Julho de 2001. � O Vereador com poderes delegados, Rui
Alves Gomes. 10-1-111 125

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um lu-
gar de auxiliar de serviços gerais, grupo de pessoal
auxiliar.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 23 de Julho de 2001, foi nomeado para o
lugar de auxiliar de serviços gerais do quadro de pessoal deste mu-
nicípio, a candidata abaixo mencionada, cuja lista de classificação
final foi publicada e afixada nos locais de trabalho em 21 de Junho
de 2001:

Marinha dos Anjos Alves Paço.

A candidata deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Valdemar Au-
gusto Pais Patrício. 10-1-111 130

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
ingresso na categoria de fiscal municipal de 2.ª clas-
se, grupo de pessoal técnico-profissional.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 23 de Julho de 2001, foi nomeado para o
lugar de fiscal municipal de 2.ª classe do quadro de pessoal deste
município, o candidato abaixo mencionado, cuja lista de classifica-
ção final foi publicada e afixada nos locais de trabalho em 21 de
Junho de 2001:

Faustino António Ribas Vieira.

O candidato deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Valdemar Au-
gusto Pais Patrício. 10-1-111 131

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de operário qualificado, asfaltador, grupo de
pessoal operário qualificado.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 24 de Julho de 2001, foi nomeado para o
lugar de operário qualificado, asfaltador do quadro de pessoal deste
município, o candidato abaixo mencionado, cuja lista de classifica-
ção final foi publicada e afixada nos locais de trabalho em 6 de Julho
de 2001:

Paulo Jorge Aragão da Silva.

O candidato deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Valdemar Au-
gusto Pais Patrício. 10-1-111 128
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Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de bilheteiro, grupo de pessoal auxiliar

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 24 de Julho de 2001, foi nomeada para o
lugar de bilheteiro do quadro de pessoal deste município, a candi-
data abaixo mencionada, cuja lista de classificação final foi publi-
cada e afixada nos locais de trabalho em 9 de Julho de 2001:

Sandrina Glória Valadares.

A candidata deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Valdemar Au-
gusto Pais Patrício. 10-1-111 129

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 297/2001-SRH

Direito à carreira

No uso da competência que me é conferida pela alínea a), n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, torna-se público
que nos termos da alínea a), n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, conjugado com a alínea b), n.º 1 do ar-
tigo 20.º do já citado diploma, Maria Otília Santos Pires Caetano,
técnica superior engenheiro civil do quadro desta Câmara Munici-
pal tendo cessado a comissão de serviço em 11 de Abril de 2001, é
provida na categoria de técnico superior assessor da carreira de en-
genheiro civil, escalão 1, índice 610, a partir de 2 de Janeiro de
1999.

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 10-1-111 132

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Aviso

Contratação administrativa de provimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 18 de Julho de 2001, foi celebrado con-
trato administrativo de provimento, por um ano, podendo ser pror-
rogado até ao limite e nos termos das disposições legais, para esta-
giário da carreira de técnico superior, ao abrigo do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e da alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com Hél-
der Parreira dos Santos, candidato aprovado no primeiro lugar no
concurso externo de ingresso para um estagiário, com vista ao pro-
vimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe da carreira de
técnico superior, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 176, de 1 de Agosto de 2000.

O contrato acima mencionado não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjuga-
do com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Este contrato foi celebrado por urgente conveniência de serviço e
produz efeitos a partir do dia 18 de Julho de 2001.

23 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Azevedo Brandão. 10-1-111 135

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 4 de Julho de 2001, foi nomeada para um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe, da carreira de técnico
profissional, Vânia Isabel da Silva Cardoso, candidata única e apro-
vada no concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de técnico profissional de 2.ª classe, da carreira de técnico profis-

sional, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 59, de 10 de Março de 2001.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 3.ª série.

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel de
Azevedo Brandão. 10-1-111 134

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 42/01

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador responsável pela gestão do pessoal, datado de 18 de
Junho de 2001 e no uso da competência que lhe é conferida pelo
despacho n.º 117/99, de 22 de Novembro, foi nomeado para o lu-
gar de chefia do pessoal operário, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações
dadas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, o operá-
rio principal Mário dos Santos Nobre, para desempenhar funções de
chefia no Sector de Carpintaria.

2 � A presente nomeação vigora por tempo indeterminado e en-
quanto se mantiver a necessidade do exercício das mencionadas
funções de chefia. A remuneração é a correspondente ao índice 255,
nos termos da legislação acima citada, produzindo efeitos a partir de
1 de Julho de 2001.

3 � Isento de visto do Tribunal de Contas.

1 de Agosto de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Alberto
Alçada Rosa. 05-1-033 687

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no ar-
tigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, tor-
na-se público que por despacho do presidente da Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos de 27 de Julho de 2001, foram homologa-
das as actas do júri do concurso referido em epígrafe, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 74, de 28 de
Março de 2001.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, tornam-se pú-
blicas, as seguintes nomeações, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro:

Eunice Maria de Carvalho Vaz Cassiano, técnica superior de
biblioteca e documentação, índice 400, escalão 1;

Silvia Maria Simões Costas, técnica profissional de biblioteca
e documentação, índice 191, escalão 1;

Célia Maria Martins da Silva Lopes, auxiliar administrativo,
índice 120, escalão 1;

Eugénia Maria Gonçalves Lima e Silva, auxiliar administrati-
vo, índice 120, escalão 1;

os quais deverão aceitar a referida nomeação, no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, nos termos do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando M.
C. Manata. 05-1-033 682

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no ar-
tigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à ad-
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ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, tor-
na-se público que por despacho do presidente da Câmara Munici-
pal de Figueiró dos Vinhos de 27 de Julho de 2001, foram homo-
logadas as actas do júri do concurso referido em epígrafe, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 109, de 11 de
Maio de 2001.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pública,
a seguinte nomeação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro:

Fernando Manuel Pais Napoleão, encarregado de parques des-
portivos e recreativos, índice 235, escalão 1;

o qual deverá aceitar a referida nomeação, no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, nos termos do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando M.
C. Manata. 05-1-033 683

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no ar-
tigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, tor-
na-se público que por despacho do presidente da Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos de 27 de Julho de 2001, foram homologa-
das as actas do júri do concurso referido em epígrafe, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 109, de 11 de
Maio de 2001.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pública,
a seguinte nomeação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro:

Vítor Miguel Marques Moreira, tesoureiro, índice 215, escalão 1;

o qual deverá aceitar a referida nomeação, no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, nos termos do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando M.
C. Manata. 05-1-033 684

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
um lugar vago de tractorista do quadro privativo do
município de Freixo de Espada à Cinta.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, da-
tado de 27 de Julho de 2001, se encontra aberto pelo prazo de 10
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para provimento de
um lugar vago de tractorista a que corresponde o vencimento men-
sal ilíquido de 82 500$, escalão 1, índice 134.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 248/85, de 16 de Julho,
247/87, de 17 de Junho, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

3 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo a es-
colaridade obrigatória as habilitações literárias mínimas exigidas.

4 � O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
cessa com o seu preenchimento.

5 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do
Despacho SEALOT, n.º 38/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Local de trabalho será a área do município de Freixo de
Espada à Cinta.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento tipo, a fornecer pelos serviços, dirigidos ao presidente da
Câmara ou entregue pessoalmente na Divisão Administrativa e Fi-
nanceira do município, dentro das horas normais de expediente ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, o qual se
considera dentro do prazo legal desde que expedido até ao termo do
prazo fixado devendo dele contar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, residência, telefone, número e data do bilhete
e serviço que emitiu, estado civil, situação militar e número
de contribuinte;

b) Habilitações literárias e profissionais legalmente exigidas
para o desempenho do lugar;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso identificando
o número e data do Diário da República onde vem publi-
cado;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal.

O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias e pro-
fissionais;

b) Certidão de nascimento de narrativa completa;
c) Certidão do serviço militar ou de serviço cívico, se for caso

disso;
d) Certidão do registo criminal;
e) Certificado de sanidade física e mental para o exercício das

funções públicas, passado pela autoridade sanitária da res-
pectiva área de residência.

8 � Poderá ser dispensada nesta fase a apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas b) a e) do parágrafo anterior, deven-
do para tal, os candidatos declarar nos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos enumerados nas
referidas alíneas.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Métodos de selecção:

Prova de conhecimentos (valorizadas de 0 a 20) nos termos do
n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e que incidirá sobre a seguinte matéria:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto discipli-
nar dos funcionários e agentes da administração central,
regional e local);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e suas alterações
(Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e
agentes da Administração Pública);

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/93, publicada
no Diário da República, 1.ª série-B, de 17 de Março de
1993 (Deontologia do serviço público);

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Competências
e regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos
municípios e das freguesias).

11 � A data, hora e local da prova serão divulgadas com a lista
dos candidatos admitidos e excluídos.

12 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classi-
ficação final, serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou
afixadas no placard no átrio do edifício dos Paços do Município de
Freixo de Espada a Cinta, conforme as situações previstas no n.º 2
do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 39.º, respectivamente, do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � António Manuel Rocha Dias, vice-presidente da
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

Vogais efectivos � António Alberto Barreiros Cascais, chefe de
Divisão da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta,
e José Carlos Fernandes, chefe de Divisão Técnica Obras
Urbanismo e Habitação.

Vogais suplentes � António Eduardo Jorge Morgado, vereador
da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, e Gui-
lherme João Mamede, chefe de secção.

27 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata. 06-1-031 988
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CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de técnico profissional de 1.ª classe, fis-
cal municipal.

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara
Municipal:

1 � Para os efeitos constantes no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que por des-
pacho do presidente da Câmara Municipal, de 23 de Julho de 2001,
proferido no uso da sua competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da afixação do presente aviso, concurso in-
terno de acesso geral para provimento de dois lugares de técnico
profissional de 1.ª classe, fiscal municipal.

2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � São requisitos gerais os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2 � São requisitos especiais os constantes da alínea b) do n.º 1

do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
2.3 � Os candidatos devem reunir os requisitos mencionados no

número anterior até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

3 � Remunerações e condições de trabalho � a remuneração será
correspondente ao escalão 1, índice 215 (mapa anexo III, a que se
refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro), a que corresponde o vencimento de 130 200$.

Sendo aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições
de trabalho as normas genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � de acordo com o
Despacho n.º 20/SEALOT/94, o fiscal municipal fiscaliza e faz cum-
prir o regulamento, posturas municipais e demais dispositivos legais
relativos a áreas de ocupação da via pública, publicidade, trânsito,
obras particulares, abertura e funcionamento de estabelecimentos
comerciais ou industriais, preservação do ambiente natural, deposi-
ção, remoção, transporte, tratamento e destino final dos resíduos
sólidos públicos, domésticos e comerciais, preservação do patrimó-
nio, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do território.

Presta informações sobre situações de facto com vista à instrução
de processos municipais nas áreas da sua actuação específica.

5 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para o pre-
enchimento das vagas postas a concurso.

6 � Local de trabalho � paços do município da Guarda.
7 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro,
vice-presidente.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Joaquim Carlos Dias Valente, vereador.
2.º Engenheiro Luís António Antunes Borges, director de

departamento da DHU.

Vogais suplentes:

1.º António Júlio Gomes Patrício, director de departamento
do DOM.

2.º Fernando Coutinho Caldeira, chefe de divisão.

Nas suas faltas e impedimentos o presidente do júri será substi-
tuído pelo 1.º vogal efectivo, engenheiro Joaquim Carlos Dias Va-
lente.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevista
profissional de selecção (EPS).

A classificação final dos candidatos resulta da média aritmética
simples das classificações obtidas em todas as operações realizadas,
na escala de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

(AC + EPS)
CF = �����

2

8.1 � A avaliação curricular a habilitação académica de base, a
formação e experiência profissionais, de acordo com a seguinte fór-
mula:

(HL + EP + FP)
AC = �������

3

(HL) � habilitações literárias:

Habilitação legalmente exigida para o lugar � 14 valores;
Bacharelato � 15 valores;
Licenciatura � 17 valores;
Habilitação superior � 20 valores.

(EP) � experiência profissional � a determinação deste factor
será efectuada da seguinte forma:

(EXPG + EXPE)
EP = �������

2

(EXPG) � experiência geral � neste factor serão considerados o
número de anos na função pública, com a seguinte classificação:

De 3 a 10 anos � 15 valores;
De 10 a 15 anos � 17 valores;
Mais de 15 anos � 20 valores.

(EXPE) neste factor serão considerados o número de anos na car-
reira de recrutamento para o lugar a prover, com as seguintes clas-
sificações:

De 3 a 10 anos � 16 valores;
De 10 a 15 anos � 18 valores;
Mais de 15 anos � 20 valores.

(FP) � formação profissional � para efeito de avaliação deste
factor ter-se-ão em conta os cursos de especialização, seminários ou
outras acções de formação que estejam total ou parcialmente relacio-
nados com a área funcional do lugar posto a concurso:

Sem acções de formação � 8 valores;
Cursos de formação até 50 horas � 10 valores;
Cursos de formação até 100 horas � 15 valores;
Cursos de formação até 200 horas � 18 valores;
Cursos de formação mais de 200 horas � 20 valores.

8.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o desempenho do lu-
gar, ponderando-se os seguintes factores:

Conhecimento da função;
Iniciativa;
Relações humanas.

Para avaliação destes factores serão atribuídas as seguintes pon-
tuações:

Não satisfatório � de 0 a 8 valores;
Satisfatório � de 9 a 10 valores;
Bom � de 11 a 13 valores;
Muito bom � de 14 a 17 valores;
Preferencialmente bom � de 18 a 20 valores.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento elaborado em folha de formato
A4, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, e en-
tregue, pessoalmente, na Repartição de Recursos Humanos desta
Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção para a Câmara Municipal da Guarda, e dele deverão constar:

9.1 � Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, morada completa, tele-
fone, número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade,
data de emissão e respectivo arquivo de identificação e ainda data
de validade).

9.2 � Identificação do concurso a que concorre.
9.3 � Habilitações literárias e profissionais.
9.4 � Quaisquer outros elementos que o candidato considere re-

levantes para apreciação do seu mérito, ou que constituam motivo
de preferência legal, desde que devidamente comprovados.

10 � Os documentos de admissão devem ser acompanhados, sob
pena de exclusão da seguinte documentação:

10.1 � Documentos comprovativos dos requisitos gerais, constan-
tes das alíneas a), b), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os quais poderão ser dispensados, desde que os
candidatos declarem no respectivo requerimento, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um dos requisitos enunciados nas re-
feridas alíneas.

10.2 � Em virtude de se tratar de um concurso de acesso limita-
do as declarações comprovativas dos requisitos especiais, são oficio-
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samente entregues ao júri pelo respectivo Serviço de Pessoal, sendo
dispensada a entrega de documentos comprovativos que se encon-
trem arquivados no processo individual, de acordo com o disposto
no n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.3 � Os factos comprovativos dos elementos referidos no n.º 9.4
deste aviso.

10.4 � Curriculum vitae pormenorizado e documentado, assina-
do pelo candidato.

11 � Local de afixação das listas � a afixação da relação dos
candidatos admitidos e da lista de classificação final, efectuar-se-á
nos locais de estilo nas instalações destes serviços.

25 de Julho de 2001. � Pela Presidente da Câmara Municipal,
(Assinatura ilegível.) 05-1-033 679

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Nomeação para provimento de três lugares para provi-
mento na carreira/categoria de cantoneiro de limpe-
za, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pes-
soal da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Para os devidos efeitos, se torna público que, no uso da compe-
tência prevista na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio para
três lugares da carreira/categoria de cantoneiro de limpeza, do gru-
po de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova, na sequência de concurso externo de ingresso, os
candidatos a seguir indicados:

1.º José Inácio Baptista � 13,25 valores;
2.º Lurdes Ribeiro Pires Pedroso � 12,875 valores;
2.º Maria Leonor Simões dos Santos � 12,875 valores.

Os interessados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

12 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 10-1-111 137

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de 2
de Julho de 2001 da vereadora da área de gestão de recursos huma-
nos, proferida no uso da competência subdelegada pelo despacho
n.º 151/P/99, foi deferida a licença sem vencimento de longa dura-
ção, ao abrigo do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março do auxiliar administrativo, Nuno Miguel Silveira Rodrigues,
a partir de 5 de Junho de 2001.

A Chefe de Divisão, Isabel Santos Castro. 10-1-111 114

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 30 de Julho de 2001, foi nomeado para provimento de
um lugar de encarregado de parques de máquinas, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Mirandela, o candidato abaixo
identificado, aprovado no concurso interno de ingresso para provi-
mento de um lugar de encarregado de parques de máquinas, a que
se refere o aviso, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 83,
de 7 de Abril de 2001:

Armando Augusto Cardoso.

O candidato referido deverá aceitar a nomeação, no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

31 de Julho de 2001. � Por delegação de competências, o Direc-
tor de Departamento Administração Geral e Finanças, Luís Maia.

10-1-111 138

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do
presidente da Câmara datado de 24 de Julho de 2001, foi nomeada
para o lugar de técnico superior principal, serviço social, Isabel
Maria de Azevedo Oliveira, única candidata aprovada no concurso
interno de acesso limitado para provimento de um lugar de técnico
superior principal, serviço social, aberto por aviso afixado nos ser-
viços em 5 de Junho de 2001.

Deve a mesma tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 27 de Julho. Não são devidos emo-
lumentos.

27 de Julho de 2001. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 10-1-111 139

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do vice-
-presidente da Câmara datado de 12 de Julho de 2001, foi nomeada
ao abrigo do artigo 32.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptado
ao pessoal dirigente das Câmaras Municipais pelo Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, a engenheira Eduarda Maria Alves
Gomes, chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente deste municí-
pio, para o lugar de técnico superior assessor principal, engenharia
do ambiente.

A aceitação da nomeação produziu efeitos a 2 de Janeiro de 1999.
Isento de visto do Tribunal de Contas.

27 de Julho de 2001. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 10-1-111 140

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 57/2001

Concurso externo de ingresso com vista à admissão de
estagiários para constituição de reserva de recruta-
mento para provimento de lugares de engenheiro ci-
vil de 2.ª classe.

1 � Faz-se público que, em conformidade com o despacho do
presidente da Câmara proferido em 14 de Março de 2001, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República, o concurso externo de in-
gresso com vista à admissão de estagiários para constituição de re-
serva de recrutamento para provimento de lugares de engenheiro civil
de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, para provimento
de lugares do quadro, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e n.º 1
do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável
à administração local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido por um ano a
contar da data de publicação da lista de classificação final.

4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialização e formação básica de nível de licenciatura.

5 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir licenciatura em Engenharia Civil;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.
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6 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
feitas, sob pena de exclusão, em impresso próprio (modelo I) a for-
necer pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Câ-
mara Municipal de Oeiras, a todos os candidatos que o requeiram,
devendo o respectivo requerimento ser dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, podendo ser entregue pessoalmente no
Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Muni-
cipal de Oeiras, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao último dia do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, para a Câmara Municipal de Oeiras, Largo do Mar-
quês de Pombal, 2784-501 Oeiras.

6.1 � Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado:

a) Curriculum vitae, utilizando impresso próprio (modelo II),
a fornecer também pelo Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos, cujos elementos dele constantes deverão ser
comprovados documentalmente, sob pena de não serem
considerados;

b) Fotocópia do documento comprovativo da posse das habi-
litações literárias;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, que deverão ser igualmente
comprovados documentalmente.

6.2 � Os candidatos que não juntem ao requerimento de admis-
são os documentos constantes das alíneas a) e b) do n.º 6.1 serão
excluídos do respectivo concurso nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Selecção dos candidatos:
7.1 � A selecção dos candidatos será feita através da aplicação

dos seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista de selecção.

7.2 � A prova de conhecimentos, consistirá na realização de uma
prova escrita, pontuada numa escala de 0 a 20 valores, e versará
sobre as matérias constantes do programa de provas a seguir indi-
cado:

7.2.1 � Programa de provas:

Conhecimentos gerais:

Regulamento orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações cons-
tantes do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, regional e local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decre-
to-Lei n.º 157/01, de 11 de Maio);

Atribuições das autarquias locais e competências dos seus
órgãos (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro).

Conhecimentos específicos:

Regime jurídico de realização de despesas públicas e da
contratação pública (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho);

Regime jurídico de empreitadas de obras públicas (Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março);

Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro);

Regime jurídico do licenciamento de obras particulares e
dos loteamentos urbanos (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho).

8 � Critérios de classificação:
8.1 � A classificação final dos candidatos ao concurso será ex-

pressa pela média aritmética simples da classificação final dos di-
versos métodos de selecção, numa escala de 0 a 20 valores, efectuada
de acordo com a seguinte fórmula:

2PC + AC + 2E
CF = ������

5

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista.
2, 1 e 2 = coeficientes de ponderação.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos oral e da prova prática de conhecimentos, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

9 � Local de trabalho � área do município de Oeiras.
10 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração base,

durante o período de estágio, é o correspondente ao escalão 1, índi-
ce 310, após o provimento no lugar, a correspondente ao escalão 1,
índice 400, nos termos do anexo ao Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro.

As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcio-
nários da Administração Pública portuguesa.

11 � Regime de estágio:
11.1 � O estágio rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-

-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com as necessárias adaptações, e
nos artigos 6.º, 7.º e 24.º todos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

12 � Classificação final do estágio � o sistema de classificação
final de estágio, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
ta também da acta de reunião do júri, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

13 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de clas-
sificação serão afixadas no átrio do edifício sede da Câmara Muni-
cipal de Oeiras, Largo do Marquês de Pombal, e no do edifício da
Rua de 7 de Junho, em Oeiras.

14 � Composição do júri do concurso:

Presidente � engenheiro Luís Manuel Bastos Reis Melo, direc-
tor Municipal de Obras e Ambiente.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Manuel dos Santos Pinto, director do De-
partamento de Infra-estruturas Municipais.

2.º Carlos Manuel dos Santos Elvas, chefe da Divisão de
Obras Municipais.

Vogais suplentes:

1.º Arquitecta Rita Fragoso Roquette Vasconcellos, chefe
da Divisão de Estudos e Projectos.

2.º Engenheira civil assessor principal, Evelize Maria Con-
ceição Carmo Vaz.

O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será substi-
tuído pelo 1.º vogal efectivo.

25 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, José Eugénio Tavares Salgado. 03-1-034 242

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Direito à carreira

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
de 16 de Julho do corrente ano e de harmonia com o disposto no
artigo 32.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Rui
Alberto Garcia da Rosa foi nomeado na carreira/categoria de técnico
superior assessor principal (economista) do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, com efeitos reportados a 28 de Abril de 1998.

Não carece de visto do Tribunal de Contas.

18 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
de Moura Portugal e Brito. 10-1-111 142

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que a estagiária Ana
Raquel Leitão de Monteiro Simão, admitida por concurso externo
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de ingresso com vista ao provimento de um lugar de técnico supe-
rior de 2.ª classe (economia ou contabilidade), aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 8, de 11 de Janeiro
de 2000, obteve no final do estágio a classificação de 14,3 valores,
homologada por deliberação camarária de 3 de Julho de 2001.

Mais se torna público que, por meu despacho de 27 de Julho de
2001, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, foi a mesma nomeada, definitivamente, no lugar
de técnico superior de 2.ª classe (economista), do quadro desta Câ-
mara Municipal.

A candidata dispõe de 20 dias a contar da data da presente pu-
blicação para tomar posse do lugar para que foi nomeada.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara em exercício,
Mário Américo Franco Alves. 10-1-111 141

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso

Transferência de funcionário

Para os devidos efeitos se faz público que por despacho da presi-
dência datado de 11 do corrente, e no uso da competência confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, foi autorizada a transferência, ao abrigo do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, por ur-
gente conveniência de serviço com efeitos a partir do dia 16 de Ju-
lho, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, do carregador, José António Botelho Borges, da
Câmara Municipal de Almada, para idêntico lugar no quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Palmela.

16 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos de
Sousa. 01-1-6798

Aviso

Nomeação de pessoal dirigente

Faz-se público que por meu despacho proferido no próximo pas-
sado dia 16 de Junho, no uso da competência que me confere o n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e de harmonia
com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, foi prorrogada a nomeação, em regime de substituição,
pelo período de seis meses, com efeitos a partir de 1 de Agosto de
2001, da técnica superior:

Cláudia Margarida Corte Real Sancho Trabulo Novais, chefe
de Divisão de Informação e Comunicação.

18 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos de
Sousa. 01-1-6797

CÂMARA MUNICIPAL DE PAMPILHOSA DA SERRA

Aviso

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câ-
mara Municipal de Pampilhosa da Serra:

1 � No uso da competência conferida pelo artigo 68.º do Decre-
to-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, faz público que, por despa-
cho do presidente da Câmara Municipal de 30 de Julho de 2001, e
nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, se encontra aberto concurso externo geral de ingresso, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso
de abertura no Diário da República, os seguintes lugares do qua-
dro de pessoal do município de Pampilhosa da Serra:

Ref.ª 1 � um lugar de técnico superior, gestão e administração
pública (estagiário), escalão 1, índice 310, 187 800$;

Conteúdo funcional � o constante do mapa I anexo ao Decre-
to-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;

Ref.ª 2 � um lugar de técnico, engenheiro técnico civil (esta-
giário), escalão 1, índice 215, 130 200$;

Conteúdo funcional � o constante do mapa I anexo ao Decre-
to-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

2 � Os concursos são válidos apenas para as vagas existentes,
esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 247/87, de 17 de Junho,
248/85, de 15 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de
18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 265/88, de 26 de
Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, 218/98, de 17 de Julho, e demais
legislação aplicável.

4 � O local de trabalho é na área do município de Pampilhosa
da Serra.

5 � As condições de trabalho e regalias sociais, são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

6 � Júri terá a seguinte composição:

Presidente � Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida,
presidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

José Alberto Pacheco Brito Dias, vice-presidente, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Fernando Pereira Alves, engenheiro civil de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

João dos Santos Alves, vereador.
José Augusto Veiga Nunes de Almeida, vereador.

7 � Requisitos gerais de admissão � possuir os requisitos gerais,
até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
especificados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

8 � Requisitos especiais de admissão � licenciatura em Gestão
e Administração Pública, para a Ref.ª 1, e bacharelato em Engenharia
Civil para a Ref.ª 2.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formuladas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra, o qual, bem como a documen-
tação que o deva acompanhar, pode ser entregue pessoalmente na
Secção de Pessoal da Câmara Municipal, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para
Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Rua de Rangel de Lima,
3320-229 Pampilhosa da Serra, e no qual deverão constar os seguin-
tes elementos:

Nome completo, estado civil, habilitações literárias, categoria
profissional, data de nascimento, filiação, naturalidade, resi-
dência, número fiscal de contribuinte, número, data e servi-
ço emissor do bilhete de identidade e identificação do con-
curso a que se candidata mediante referência ao local onde
se encontra publicitado o presente aviso.

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

a) Certificado autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos no n.º 7, os quais são dispensados temporariamente
desde que os candidatos declarem no respectivo requeri-
mento, sob compromisso de honra, e em alíneas separadas,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos enunciados nas alíneas;

c) Curriculum vitae detalhado, assinado e datado, do qual
devem constar quaisquer circunstâncias que possam influir
no seu mérito ou constituir motivo de preferência legal, as
quais, todavia, só serão consideradas pelo júri se devida-
mente comprovadas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade devidamente actualiza-
do e do cartão de contribuinte fiscal;

e) Documento comprovativo dos elementos que eventualmente
tiverem sido especificados no requerimento de admissão a
concurso como relevantes para apreciação do seu mérito.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida a situação que descreveu, a apresentação dos
documentos comprovativos das suas declarações.

11 � A não apresentação dos documentos dos requisitos de ad-
missão constantes no presente aviso de abertura determina a exclu-
são do concurso.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.
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13 � Métodos de selecção � na selecção dos concorrentes serão
utilizados os seguintes métodos, sendo atribuído a cada um deles
uma classificação de 0 a 20 valores:

a) Avaliação curricular, destinada a avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos, ponderando, de acordo com:

A habilitação académica base, onde se pondera a titula-
ridade de grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida.

Valorização das habilitações literárias: Ref.ª 1:

a) Licenciatura � nota final de 10/12 � 12 valores;
b) Licenciatura � nota final de 13/14 � 14 valores;
c) Licenciatura � nota final de 15/16 � 16 valores;
d) Licenciatura � nota final maior de 16 � 18 valo-

res;
e) Mestrado � 20 valores.

Valorização das habilitações literárias: Ref.ª 2:

a) Bacharelato � nota final de 10/12 � 12 valores;
b) Bacharelato � nota final de 13/14 � 14 valores;
c) Bacharelato � nota final de 15/16 � 16 valores;
d) Bacharelato � nota final maior de 16 � 18 valo-

res;
e) Habilitações superiores � 20 valores.

A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso.
Valorização da formação profissional:

a) Frequência de três ou mais cursos, estágios ou ou-
tras acções de formação com duração igual ou
superior a cinco dias úteis e relevantes para o exer-
cício das funções � 18 valores;

b) Frequência até dois cursos, estágios ou outras ac-
ções de formação com duração igual ou superior
a dois dias úteis e relevantes para o exercício das
funções � 16 valores;

c) Frequência de diversos cursos, estágios ou outras
acções de formação com relevância indirecta para
o exercício de funções � 12 valores;

d) Sem cursos, estágios, seminários ou outras acções
de formação � 10 valores.

A experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual
o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração.
Valorização da experiência profissional:

a) Experiência profissional superior a quatro anos �
20 valores;

b) Experiência profissional de um a quatro anos �
17 valores;

c) Experiência profissional até um ano � 14 valores;
d) Sem experiência profissional � 10 valores.

A avaliação curricular será pontuada, tendo em considera-
ção a seguinte fórmula:

EP + FP + HL
AC = ������

3

em que:
AC = avaliação curricular;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
HL = habilitações literárias.

b) Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissio-
nal de selecção, calculada pela média  aritmética dos seus
factores, tem por finalidade avaliar, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, sendo avaliado os seguin-
tes parâmetros:

Conhecimento demonstrado sobre a função a exercer;
Facilidade de comunicação e exposição de raciocínio.

14 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-

ficação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredon-
damento, as classificações inferiores a 9,5 valores, e será obtida atra-
vés da seguinte fórmula:

AC + EP
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
EP = entrevista profissional;
AC = avaliação curricular.

15 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final serão afixadas no edifício dos Paços do Município e
enviadas a cada candidato.

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Hermano Ma-
nuel Gonçalves Nunes de Almeida. 05-1-033 686

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Nomeação

Dr. Amílcar Joaquim Jesus dos Santos, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Portalegre:

Torna público que, por despacho de 2 de Julho de 2001, no uso
da competência que lhe é conferida pela alínea a), do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeou nos termos
dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para
o lugar de encarregado dos Serviços de Higiene e Limpeza, do gru-
po de pessoal auxiliar, Manuel Fernando Figueiredo Mourato.

Mais se torna público que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, de acordo com a alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

23 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Amílcar Joa-
quim Jesus dos Santos. 10-1-111 145

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 23
de Julho de 2001, no uso da competência que me é conferida pelo
artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 74.º do mesmo diploma legal, nomeei em
regime de comissão de serviço o Dr. António Maria Petas Chaparro,
como chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a par-
tir de 23 de Julho de 2001.

27 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Amílcar Joa-
quim Jesus dos Santos. 10-1-111 146

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Por despacho do presidente da Câmara de 13 de Julho de 2001,
foram nomeados definitivamente:

Maria Aurora da Silva Araújo Oliveira de Matos (n.º 4875),
engenheiro técnico civil principal;

António Manuel Horta Alves Catarino (n.º 272) , técnico pro-
fissional de biblioteca e documentação coordenador;

Maria de Fátima Alves Moreira Pinto (n.º 323), técnico profis-
sional de biblioteca e documentação coordenador;

António Alberto da Costa Carvalho (n.º 265), técnico profissio-
nal de biblioteca e documentação coordenador.

Por despacho do presidente da Câmara de 24 de Julho de 2001,
foram nomeados definitivamente:

Iolanda Maria Temporão Monte (n.º 6528), técnico superior de
administração autárquica e ou pública de 2.ª classe;

Alexandra Manuel Moreira dos Santos (n.º 6529), técnico su-
perior de administração autárquica e ou pública de 2.ª classe;

Manuel da Silva Costa (n.º 4939), engenheiro civil principal;
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Ana Paula de Azevedo Pereira Soares de Carvalho (n.º 4984),
engenheiro civil principal;

Edérito Augusto Pêra Lopes (n.º 5152), engenheiro civil prin-
cipal;

Maria da Conceição Ferreira de Abreu (n.º 4941), engenheiro
civil principal;

Maria Eduarda de Sousa Reis Baptista (n.º 5272), engenheiro
civil principal;

Daniel Jorge Andrade (n.º 3387), engenheiro civil principal;
Joaquim de Oliveira Neves (n.º 995), técnico profissional de

construção civil coordenador;
António Hamilton Orta Campos (n.º 1858), técnico profissio-

nal de construção civil coordenador;
Manuel José Ferreira Gomes (n.º 1879), técnico profissional de

construção civil coordenador.

Por despacho do presidente da Câmara de 13 de Julho de 2001,
foram exoneradas Paula Cristina Sousa Alvadia (n.º 6845), auxiliar
de serviços gerais, a partir de 17 de Abril de 2001 e Gisela Rute
Vasconcelos de Barros Melo (n.º 6861), auxiliar de serviços gerais,
a partir de 9 de Maio de 2001.

Por despacho do presidente da Câmara de 31 de Julho de 2001,
foi nomeada definitivamente Daniela Pinto Ferreira (n.º 5920), téc-
nico superior do serviço educativo de 1.ª classe.

(Não são devidos emolumentos � isento de visto do Tribunal de
Contas.)

2 de Agosto de 2001. � O Director de Departamento Municipal
de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 06-1-031 983

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Faz-se público que, autorizado por despachos do presidente
da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 25 de Julho de 2001,
e em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública, concurso para provimento de um lugar da categoria de téc-
nico profissional de 2.ª classe aferidor de pesos e medidas (Ref.ª 11/
DDL/MM/01).

2 � Natureza do concurso � externo de ingresso.
3 � Validade � caduca com o preenchimento do lugar.
4 � Local de trabalho � área do município da Póvoa de Varzim.
5 � Conteúdo funcional � executar as operações de controlo

metrológico.
6 � Requisitos de admissão � só podem ser admitidos a concurso

os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das candidaturas, satisfaçam o seguinte:

6.1 � Requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em
funções públicas:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensável ao

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

6.2 � Requisitos especiais � curso tecnológico, curso das esco-
las profissionais, curso das escolas especializadas de ensino artísti-
co, curso que confira certificado de qualificação profissional de ní-
vel III, definida pela decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das
Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equipa-
rado e curso de formação técnica no âmbito do controlo metrológico.

7 � Fundamentação legal � artigo 6.º, n.º 1, alínea d) do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por força do artigo 1.º, n.º 1

do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Portaria n.º 173/
2000, de 23 de Março.

8 � Remuneração e condições de trabalho � corresponde ao es-
calão a fixar de acordo com o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho, e anexos ao Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, bem como alterações à estrutura indiciária pre-
vistas no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio
(escalão 1, índice 191, a que corresponde o vencimento ilíquido de
115 700$), sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as
genericamente vigentes para os funcionários e agentes da adminis-
tração local.

9 � Métodos de selecção � prova teórica de conhecimentos ge-
rais escrita (com duração máxima de 90 minutos) e entrevista pro-
fissional de selecção. O ordenamento final dos candidatos será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às
centésimas, e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

(PTCGE + EPS)
CF = ������

2

sendo:

CF = classificação final;
PTCGE = prova teórica de conhecimentos gerais escrita;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

Critérios de apreciação da entrevista profissional de selecção �
capacidade para resolução de problemas, conhecimentos profissio-
nais, motivação e interesse pela função, capacidade de iniciativa e
grau de criatividade.

10 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar nos presentes
concursos, bem como o sistema de classificação final e fórmula clas-
sificativa constam da acta n.º 1 da reunião do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 � Programa � direitos e deveres da função pública � noções;
deontologia profissional.

12 � Bibliografia � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/
01, de 11 de Maio, e Carta Ética da Presidência do Conselho de
Ministros (à disposição na Secção de Gestão dos Recursos Huma-
nos).

13 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento modelo SRS/99-40/1 (a utilizar
obrigatoriamente pelos candidatos) dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal da Póvoa de Varzim, a enviar pelo correio com aviso
de recepção e expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste
aviso, sita à Praça do Almada, 4490 Póvoa de Varzim ou entregue
na Secção de Gestão Documental. O modelo tipo de requerimento
poderá ser obtido na Secção de Gestão de Recursos Humanos, na
Rua de Paulo Barreto, edifício 1, entrada 1, 1.º

13.1 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

13.1.1 � Fotocópia do documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

13.1.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
13.2 � Os funcionários pertencentes ao quadro da Câmara Mu-

nicipal da Póvoa de Varzim ficam dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos exigidos, desde que os
mesmos constem do respectivo processo individual.

13.3 � Os candidatos podem, ainda, especificar quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só serão tidas em consideração se devidamente comprovadas.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candi-
datos, a apresentação de documentos comprovativos das suas decla-
rações.

15 � A apresentação ou entrega de documentos falsos implica a
participação à entidade competente para procedimento disciplinar e
penal, bem como exclusão ou não provimento.

16 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e excluí-
dos e a lista de classificação final serão publicitadas nos termos
previstos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

17 � Composição do júri:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos � vice-presidente, engenheiro Aires Henrique

do Couto Pereira e o director do Departamento de Desenvol-
vimento Local, Dr. Fernando Jorge Calisto Duarte.
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Vogais suplentes � vereador, Dr. Luís Diamantino de Carva-
lho Batista, e o técnico superior de 2.ª classe, Dr. Paulo João
Lopes Silva.

O primeiro vogal efectivo é substituto do presidente nas suas fal-
tas e impedimentos.

25 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Técnica Superior de 1.ª classe, Ana Paula Moreira Baldaia de
Queirós. 06-1-031 981

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de hoje, findo o estágio realizado por Nuno Ângelo Baptista Mar-
tins, e na sequência do concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operador de sistemas de 2.ª classe, estagiário, da car-
reira de operador de sistemas, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 178, de 3 de Agosto de 2000, o mesmo é nomeado
definitivamente para o lugar de técnico do grau 1, da carreira técni-
ca de informática, de acordo com o artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 97/
2001, de 26 de Março.

O nomeado deverá tomar posse do respectivo lugar no prazo de
20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

12 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Savino dos
Santos Correia. 10-1-111 149

CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL

Aviso

Licença sem vencimento por um ano

Torna-se público que, por despacho do vice-presidente de 16 de
Julho de 2001, foi concedida licença sem vencimento por um ano,
ao pedreiro principal, Vítor Manuel Dias Pissarreira, com início a
20 de Agosto de 2001, nos termos do artigo 76.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março.

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando Cons-
tantino Moleirinho. 10-1-111 150

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Aviso n.º 60/2001

Concurso interno geral de acesso para provimento de
um lugar de técnico superior assessor principal,
médico veterinário.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador de recursos humanos datado de 4 de Junho do ano 2001,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno geral de acesso para admissão de um técnico superior asses-
sor principal, pertencente ao quadro de pessoal desta autarquia e ao
serviço do Gabinete de Veterinária.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis 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, e sua alteração a Lei n. 44/99, apli-
cado à administração local pelo 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Requisitos gerais de admissão � são os constantes no n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
a saber:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias e ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

4 � Requisitos especiais de admissão � os constantes na
alínea a), n.º 1, artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro.

5 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo será remu-
nerado pelo índice 710 a que corresponde o vencimento mensal de
429 900$, e as condições de trabalho e regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração local.

6 � Conteúdo funcional � conforme Decreto-Lei n.º 116/98, de
5 de Maio, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 103.

7 � Área funcional a respeitante ao lugar.
8 � Local de trabalho � concelho de Sines.
9 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta

a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.
10 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereadora Carmen Isabel Amador Francisco.
Vogais efectivos � Dr. João Manuel Malta Vacas, chefe de

Divisão de Intervenção Veterinária de Alcácer do Sal, e a
chefe de Divisão de Administração Geral, Lídia Maria Sil-
vestre Afonso de Magalhães.

Vogais suplentes � vereador António José Nogueira de Al-
meida, e engenheira civil assessora principal, Rosa Maria
Coelho Rodrigues.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

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

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

a) Avaliação curricular � em cujo âmbito serão considerados e
ponderados os factores a seguir enunciados, pela seguinte forma:

HL + FP + EP
AC = ������

3

em que:

HL = habilitações académicas de base, onde se pondera a titu-
laridade do grau académico ou a sua equiparação legalmen-
te reconhecida;

FP = formação profissional onde serão ponderadas as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso;

EP = experiência profissional, em que se ponderará o tempo
de serviço efectuado de funções desempenhadas na área de
actividade deste concurso.

b) Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo e ver-
sará sobre as seguintes matérias:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

c) Classificação final � a classificação e ordenamento dos con-
correntes, resultante da aplicação dos referidos métodos de selecção,
será expressa na escala de 0 a 20 valores, e será efectuada através
da aplicação da seguinte fórmula:

AC + EP
CF = ����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EP = experiência profissional.

d) Consideram-se excluídos da graduação final, os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

e) O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmu-
la classificativa, constará da acta da reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitado.
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12 � Formalização das candidaturas:

a) As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento em folha normalizada, tamanho A4, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Sines, podendo ser
entregues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos,
dentro das horas normais de expediente, ou remetidas pelo
correio, com aviso de recepção, para Câmara Municipal de
Sines, Largo de Ramos da Costa, 21, 7520 Sines, expedi-
das até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar
os seguintes elementos:

b) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar
quando for o caso disso, residência, código postal e telefone;

c) Habilitações literárias;
d) Situação face à função pública, se for caso disso, com

menção expressa da categoria detida, serviço a que perten-
ce e natureza do vínculo;

e) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

f) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação do mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, os quais, todavia, só serão tidos em
conta pelo júri se devidamente comprovados.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias autêntico ou autenticado;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Curriculum vitae;
d) No caso de já ser funcionário, declaração passada e auten-

ticada pelo serviço a que se encontrem vinculados os can-
didatos, da qual conste de forma inequívoca, a existência
e natureza do vínculo à função pública.

14 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), e)
e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, deven-
do os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em alíne-
as separadas sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos mencionados
nas referidas alíneas.

15 � O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação,
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos são punidas por lei.

17 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e as de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no placard, no edifí-
cio dos Paços do Município, ou no Diário da República, 3.ª série,
de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

18 � 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 (Despacho Conjunto do Ministro
Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração
Pública e da Ministra para a Igualdade de 1 de Março de 2000).

30 de Julho de 2001. � O Vereador de Recursos Humanos, José
Arcanjo Ferreira Costa. 10-1-111 152

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 63/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 24
de Julho do corrente ano foi concedida a licença sem vencimento
até 90 dias, nos termos dos artigos 74.º e 75.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, ao operário qualificado, canalizador João Paulo
Antunes Veiga, com início em 1 de Agosto do corrente ano.

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António Lopes
Bogalho. 03-1-034 241

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna pública a lista de classificação
final dos candidatos admitidos definitivamente ao concurso externo
de ingresso para admissão de um estagiário para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe (desporto), existente no qua-
dro, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 9 de Mar-
ço de 2001, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 82, de
6 de Abril de 2001:

1.º Diva Fabiana Constantino Cobra � 17,5 valores;
2.º Rui Alexandre Silva Lourenço � 16,5 valores.

Esta lista foi homologada por despacho de 13 de Julho de 2001.
Assim, nomeio, para preenchimento de um lugar de técnico su-

perior de 2.ª classe (desporto), existente no quadro, a candidata Diva
Fabiana Constantino Cobra, classificada em primeiro lugar no res-
pectivo concurso com 17,5 valores.

A interessada deverá proceder à aceitação do referido lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva. 10-1-111 153

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Reclassificação profissional

Torno público que por meu despacho de 16 de Julho do corrente
ano, em cumprimento dos artigos 6.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, e 2.º do Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de Fevereiro, reclassifico
os seguintes funcionários:

Joaquim Tavares de Almeida, operário qualificado � operário
(canalizador), escalão 1, índice 134, como auxiliar técnico de
análises, escalão 1, índice 191;

Pedro Alexandre Gonçalves Almeida, operário qualificado �
operário (canalizador), escalão 1, índice 134, como auxiliar
técnico de análises, escalão 1, índice 191.

Estas reclassificações produzem efeitos a partir de 16 de Julho do
corrente ano, devendo os mesmos aceitar nomeação no prazo de 20
dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, reportando-se a respectiva reclassificação àquela data. (Isento
do visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, António José
de Oliveira Fonseca. 05-1-033 685

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Transferência

Torna-se público que por despacho do presidente desta Câmara
Municipal de 28 de Março de 2001 ao abrigo do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, foi autorizada a
transferência da técnica superior de serviço social de 1.ª classe, Inácia
Glória M. Martins Barbosa Leão do Instituto de Solidariedade e
Segurança Social para esta autarquia.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

18 de Julho de 2001. � Por delegação de poderes, o Vereador,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-31 977
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Aviso n.º 90/00

Concurso interno de acesso para três lugares
de arquitecto principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 24 de Julho de 2001, foram nomeados para o
cargo de arquitecto principal, Pedro Manuel Moreno; Francisco
António Gião Valente e José Oliveira da Silva, classificados respec-
tivamente em 1.º, 2.º e 3.º lugares no concurso supra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

24 de Julho de 2001. � Por delegação de poderes, o Vereador,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-31 975

Aviso n.º 52/01

Concurso interno de acesso para um lugar
de desenhador especialista

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 24 de Julho de 2001, foi nomeado Vítor Ma-
nuel de Sousa Vasconcelos, único candidato classificado no concurso
supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

24 de Julho de 2001. � Por delegação de poderes, o Vereador,
António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-31 976

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, tor-
na-se público que por despacho do presidente da Câmara Munici-
pal de 25 de Julho de 2001, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso, para provimento de um
lugar de estagiário de técnico superior de 2.ª classe da carreira de
engenharia civil, escalão 1, índice 310, 187 800$, do quadro priva-
tivo deste município.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e alterações; Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

3 � O concurso é válido para a vaga agora posta a concurso.
4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo con-

cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializados, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior.

5 � As funções do cargo a prover serão desempenhadas em quais-
quer das instalações deste município e ao lugar a concurso cabe o
vencimento correspondente ao índice e escalão fixados para a cate-
goria a concurso, constante do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Requisitos gerais de admissão � os estabelecidos no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.1 � Requisitos especiais de admissão � licenciatura em Enge-
nharia Civil.

6.2 � A admissão será feita em regime de estágio com duração
de um ano, prorrogável até à data da tomada de posse.

6.3 � O júri do estágio será constituído pelos titulares dos car-
gos indicados para o júri do concurso.

6.4 � A avaliação e classificação final do estágio será feita com
base em relatório a apresentar pelo estagiário e será ponderada a
classificação de serviço obtida durante o estágio, sendo a avaliação
final de 0 a 20 valores.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar e enviado pelo correio registado com aviso de re-

cepção, ou entregue directamente na Divisão Administrativa e Finan-
ceira (Repartição de Pessoal, Expediente e Arquivo) deste municí-
pio, do qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, situa-
ção militar, residência e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra, quanto à situação
em que se encontram relativamente às condições de admis-
são referidas no n.º 6.

7.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes elementos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;
b) Fotocópia do certificado de habilitações académicas legal-

mente exigíveis para provimento no cargo.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem na
realização de uma prova de conhecimentos específicos escritos (com
duração máxima de uma hora e trinta minutos) e entrevista profis-
sional de selecção (com duração máxima de 20 minutos).

9 � Programa da prova de conhecimentos específicos escritos:

A Administração Pública � as autarquias, organização e com-
petências, Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Noções gerais sobre o regime jurídico � direitos e deveres  dos
funcionários, Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Férias, faltas e licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março;

Regime jurídico de empreitadas e obras públicas, Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e alterações;

Regime jurídico do licenciamento municipal de obras particu-
lares, Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro;

Regulamento municipal de edificações da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 16, de 19 de Janeiro de 1996 e alterações;

Regulamento geral de edificações urbanas, Decreto-Lei n.º 38
382/51, de 7 de Agosto, e respectivas alterações.

10 � Factores de apreciação da entrevista profissional de selec-
ção � conhecimentos profissionais, capacidade de resolução de pro-
blemas, capacidade de iniciativa e grau de criatividade e motivação
e interesse pela função.

12 � Da aplicação dos métodos de selecção, os candidatos serão
classificados de 0 a 20 valores, segundo a seguinte fórmula:

PCE + EP
CF = ����

2

sendo:

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

13 � A publicitação da relação dos candidatos admitidos e ex-
cluídos bem como a lista de classificação final será feita nos termos
dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião de júri de 30 de Julho de 2001, sendo a
mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

15 � 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.

15.1 � Havendo concorrentes deficientes, e em igualdade de clas-
sificação, o mesmo terá preferência sobre qualquer outro candidato,
nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/01, de 3 de
Fevereiro.

16 � O júri do concurso será composto pelos seguintes elemen-
tos:

Presidente � Carlos Manuel França dos Santos, chefe de divi-
são.

Vogais efectivos:

João Paulo de Carvalho Machado, chefe de divisão.
Maria Amália Mendes da Santa, técnica superior.
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Vogais suplentes:

Virgílio Manuel Pinto Fernandes, técnico superior.
Carlos Alberto Barros Costa Pinto, técnico superior.

Substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, o
primeiro vogal efectivo.

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
Cordeiro Ambrósio. 06-1-031 987

Aviso

Nomeação de pessoal

Torna-se público que por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, de 30 de Julho de 2001 foi
reclassificado profissionalmente, nos termos do artigo 15.º do Decre-
to-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com a adaptação à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, Ma-
nuel Inácio Machado Pinto, electricista, posicionado no 3.º escalão,
índice 152, para o lugar de pessoal altamente qualificado, montador
electricista, escalão 1, índice 181.

O candidato deverá fazer a aceitação no novo lugar no prazo de
20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.

A presente nomeação não está sujeita a visto do Tribunal de Con-
tas.

1 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
Cordeiro Ambrósio. 06-1-031 986

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário da carreira de técnico superior,
área de educação e intervenção comunitária.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 29 de Junho de 2001, se encontra aberto concurso externo de
ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica superior
do quadro da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, o
qual se rege pelas seguintes cláusulas:

a) Requisitos de admissão:

Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � Licenciatura, área de educação e intervenção co-
munitária, e comprovada formação ou experiência profissio-
nal, adequada ao exercício das funções, de duração não in-
ferior a um ano.

b) Remuneração � índice 310 da escala salarial da função pú-
blica;

c) Condições de trabalho:

Dias de laboração � segunda-feira a sexta-feira;
Duração do horário de trabalho � trinta e cinco horas semanais

(sete horas diárias);
Descanso semanal � sábado e domingo.

d) Conteúdo funcional do lugar a prover � participa na progra-
mação e execução das actividades ligadas ao desenvolvimento da
autarquia; desenvolve projectos e acções ao nível da intervenção na
colectividade, de acordo com o planeamento estratégico integrado
definido para a área da autarquia; propõe e estabelece critérios para
avaliação da eficácia dos programas de intervenção social; procede
ao levantamento das necessidades da autarquia e propõe medidas
para corrigir e combater as desigualdades e contradições criadas
pelos grupos ou sistemas que influenciam ou modelam a sociedade;
promove e dinamiza acções tendentes à integração e valorização dos
cidadãos; desenvolve acções diversas que visam beneficiar o
desenvolvimento e cooperação entre os cidadãos.

e) Categoria � técnico superior estagiário.
Carreira � técnico superior.
Área funcional � Departamento de Desenvolvimento Social.
Serviço para que é aberto o concurso � Divisão de Acção Social.
Local de prestação do trabalho � município de Vila Real de Santo

António.

Tipo de concurso � externo.
Número de lugares a preencher � um.
Prazo de validade � um ano. Concurso válido apenas para a vaga

posta a concurso.
f) Composição do júri:

Presidente � Dr. Orlandino José G. Rosa, director de departa-
mento.

Vogais efectivos:

Prof. António do Nascimento Francisco, chefe de divisão (1);
Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Pedro Restani da Silva, chefe de divisão;
Dr. Manuel José dos Mártires Rodrigues, vereador.

(1) Vogal efectivo que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

g) Métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais (com ponderação de 30%) e
específicos (com ponderação de 70%) (com ponderação ge-
ral de 50%):

Natureza � teórica;
Forma � oral;
Duração máxima � quinze minutos;

Pontuada de 0 a 20 valores e terá carácter eliminatório caso
a classificação seja inferior a 9,5 valores. Bibliografia em
anexo a este aviso;

Avaliação curricular (com ponderação geral de 50%) � a ava-
liação curricular visa avaliar as aptidões dos candidatos, pon-
derando de acordo com as exigências das funções, tendo em
conta os seguintes factores:

Habilitação académica de base (com ponderação de 20%);
Formação profissional (com ponderação de 20%);
Experiência profissional (com ponderação de 60%).

h) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar e da prova de conhecimentos, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

i) O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos referi-
dos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores
e resultará de média aritmética ponderada das classificações obtidas
em cada um.

j) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Muni-
cipal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias após publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve
ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado,
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal da mesma Câmara, devendo do mesmo constar
os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis de

influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separadas,
da situação precisa em que se encontra relativamente aos
requisitos gerais previstos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias e profissio-
nais do concorrente;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

k) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António.
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l) Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

m) Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e lo-
cal da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

n) A lista de classificação final será notificada aos candidatos nos
termos do artigo 40.º do decreto-lei anteriormente referido.

o) Local onde decorrerá o estágio � edifício sede da Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António.

p) Duração do estágio � um ano.
q) Avaliação e classificação final do estágio:

A avaliação e classificação final competem a um júri de está-
gio;

A avaliação e classificação final será feita com base nos seguin-
tes parâmetros e ponderações:

Relatório de estágio a apresentar pelo candidato (ponde-
ração de 30%);

Classificação do serviço durante o estágio (ponderação de
50%);

Resultados da formação profissional (ponderação de 20%).

A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores.
r) Provimento � o estagiário, se aprovado com a classificação não

inferior a Bom (14 valores), será provido a título definitivo no lu-
gar de técnico superior de 2.ª classe.

s) Composição do júri de estágio:

Presidente � Prof. António do Nascimento Francisco, chefe de
divisão.

Vogais efectivos:

Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.
Dr.ª Ana Rita S. M. A. P. de Almeida Costa, técnica su-

perior.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Pedro Restani da Silva, chefe de divisão.
Arquitecta Maria Fátima Gaspar, chefe de divisão.

Nota. � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades en-
tre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

Anexo � programa de provas de conhecimento e bibliografia.

ANEXO

Programa de provas de conhecimentos

a) Prova de conhecimentos gerais:

Direitos e deveres da função pública e deontologia profissional;
Regime de férias, faltas e licenças da função pública;
Regime de carreiras e categorias da função pública;
Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;
Competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos

do município e das freguesias;
Quadro de transferências de atribuições e competências para as

autarquias locais;
Deontologia do serviço público;
Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Vila Real de

Santo António.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo De-

creto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 25/98, de 26 de Fevereiro;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e anexos, alte-
rado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-
-Lei n.º 70-10/2000, de 5 de Maio;

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António � Apêndice n.º 27 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 48, de 26 de Fevereiro de 2001 (Aviso n.º 1743/
2001);

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e republicadas em
anexo ao mesmo.

b) Prova de conhecimentos específicos:

Regime de Renda Apoiada;
Condições habitacionais do concelho de Vila Real de Santo

António;
Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo;
Lei do Rendimento Mínimo;
Regulamento dos Concursos para Atribuição de Habitações

Sociais;
Programa Vida-Emprego;
Rede social;
Regime de Renda Livre, condicionada e apoiada nos contratos

de arrendamento para habitação.

Bibliografia:

Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/98, de 4 de De-

zembro;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de No-

vembro;
Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio;
Decreto Regulamentar n.º 50/77, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 164-A/97, de 27 de Junho;
Lei n.º 19-A/96, de 29 de Junho;
Decreto-Lei n.º 196/97, de 31 de Junho;
Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro.

Junho de 2001. � O Vereador, Manuel José dos Mártires Ro-
drigues. 10-1-111-156

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por despacho do presidente da
Câmara Municipal de 21 de Junho de 2001, encontra-se aberto con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
profissional (animação cultural), do quadro de pessoal desta Câma-
ra Municipal.

1 � Prazo de abertura de concurso e de apresentação de candi-
daturas � 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o preen-
chimento da vaga referida e caduca com o respectivo preenchimento.

3 � Remuneração � o lugar a prover terá o vencimento corres-
pondente à categoria, em conformidade com o anexo II a que se re-
fere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, índice 191 � vencimento de 115 700$ (577,109 euros).

4 � Local de trabalho e outras condições de trabalho � o local
de trabalho situa-se na área do município de Vila Verde, sendo as
condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigen-
tes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

5 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e demais legislação apli-
cável.

6 � Funções a desempenhar � o exercício da função insere-se no
quadro de competências atribuídas aos serviços de cultura do mu-
nicípio e compreende o conjunto de tarefas que são definidas supe-
riormente. De um modo geral, desenvolve actividades de apoio no
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âmbito da dinamização comunitária, organização de acções culturais,
investigação e documentação. Mais especificamente poderá colabo-
rar com as colectividades culturais e recreativas, com grupos de te-
atro, nomeadamente a nível da encenação, confecção de cenários e
figurinos; proceder à recolha, levantamento, inventariação de diver-
sas fontes culturais, promover a organização de exposições e apoiar
na elaboração de suportes documentais.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão a concurso:
7.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão candidatar-se

todos os indivíduos, vinculados ou não à função pública, que satis-
façam, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais e enunciados
no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

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

7.2 � Requisitos especiais � possuir curso tecnológico, curso de
escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino ar-
tístico, curso que confira certificado de qualificações profissionais
de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das
Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equipa-
rado.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento de admissão a concurso, elaborado nos termos gerais e di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, conjunta-
mente com os documentos que as devam instruir e entregues
pessoalmente nesta autarquia ou remetido pelo correio, em carta re-
gistada com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado para entrega das candidaturas, para a Câmara Municipal de
Vila Verde, Praça do Município, 4730-733 Vila Verde.

8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, situação militar, se for caso dis-
so, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência completa,
código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com

menção expressa da categoria detida, serviço a que perten-
ce e natureza do vínculo;

d) Referência ao concurso a que se candidata, bem como o
número e a data do Diário da República em que se encon-
tra publicado o presente aviso;

e) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

8.3 � É inicialmente dispensada a apresentação da documentação
respeitante aos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso
e que se referem no n.º 7.1, desde que os candidatos declarem nos
respectivos requerimentos, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram, relativamente às alíneas a), b), c), d),
e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

8.4 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e data-
do, indicando, nomeadamente, a experiência profissional
anterior relevante para o exercício das funções do lugar a
concurso e acções de formação e aperfeiçoamento profis-
sional, juntando fotocópia dos respectivos certificados;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais;
c) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.4.1 � A não apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a) e b) do n.º 8.4 deste aviso de concurso determina a exclu-
são dos candidatos.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumento comprovativo das suas declarações.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

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

Avaliação curricular;
Prova de conhecimentos gerais e específicos;
Entrevista profissional de selecção.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão conside-
rados e ponderados, de acordo com as exigências da função, os se-
guintes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível � 18 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores.

b) Formação profissional (FP) � só serão contabilizados os
cursos de formação adequados às funções inerentes ao lu-
gar colocado a concurso, não podendo a pontuação total a
atribuir neste factor ser superior a 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
> 30 £ 60 horas � 14 valores;
> 60 £ 90 horas � 16 valores;
> 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete horas.
c) Experiência profissional (EP) � só será contabilizado como

tempo de experiência profissional o correspondente ao
desenvolvimento de funções inerentes ao lugar colocado a
concurso, não podendo a pontuação total a atribuir neste
factor ser superior a 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 valo-
res;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa es-
cala de 0 a 20 valores e será obtida através da seguinte fórmula:

1HL + 1EP + 1FP
AC = ��������

3

11.1 � Prova escrita de conhecimentos gerais � com uma dura-
ção de 90 minutos, que versará sobre os seguintes temas:

Relação jurídica de emprego público � Decreto-Lei n.º 184/89,
de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

Lei das Autarquias Locais � Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro;

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Constituição da República Portuguesa.

11.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � que visa de-
terminar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as características e aptidões do candidato relativamente
ao perfil de exigência da função, terá como factores de apreciação
a duração máxima de 15 minutos, e visa ponderar os seguintes fac-
tores:

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

2) Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e
segurança demonstrada na procura de soluções problemá-
ticas 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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Os factores referidos serão pontuados da seguinte forma:

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.

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.

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

A  classificação da entrevista resultará da média aritmética sim-
ples das pontuações obtidas nos pontos 1), 2) e 3).

12 � Classificação final (CF) � o ordenamento final dos candi-
datos será expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da média
aritmética simples:

AC + 2PC + EPS
CF = ��������

4

sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

13 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente
concurso, bem como os sistemas de classificação final e fórmulas
classificativas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitarem.

14 � As listas de candidatos admitidos bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão publicadas no
Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos for igual
ou superior a 100. Se o número for inferior a 100, serão as referi-
das listas afixadas no edifício dos Paços do Município (Repartição
de Recursos Humanos) e serão os candidatos notificados através de
ofício registado com aviso de recepção.

15 � Composição do júri:

Presidente � António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela,
vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos � Maria Dulce Peres Filipe de Sousa Ribeiro,
chefe de divisão municipal de Recursos Humanos, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ade-
lino Duarte Machado, técnico superior.

Vogais suplentes � Manuel Carlos de Oliveira, director de
departamento, e Maria da Conceição Ventura Marçal Morais,
chefe de divisão.

16 � 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 (Despacho conjunto do Ministro
Adjunto do Ministério da Reforma do Estado e da Administração
Pública e da Ministra para a Igualdade, em 1 de Março de 2000).

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 06-1-031 989

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, de 1 de Agosto de 2001, e no uso da com-
petência que lhe é conferida pela alínea a), n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado, para o lugar de
chefe da Secção de Taxas e licenças, o candidato, Mário António
Gonçalves, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de
Agosto de 2001.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Agosto de 2001. � Por delegação de competências, o Che-
fe da Divisão Administrativa e Financeira (em regime de substitui-
ção), Fernando Martins. 06-1-031 980

COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DA TROFA

Aviso

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 1 de Junho de 2001, e no uso da competência que me confere o
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 48/99,
de 16 de Junho, foi nomeada, por urgente conveniência de serviço,
para exercer o cargo de chefe de repartição, em regime de substitui-
ção, pelo prazo de seis meses, com efeito a partir de 1 de Junho de
2001, nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setem-
bro, a chefe de secção, Judite Carolina Adães Sá Barbosa Couto
Pereira.

1 de Junho de 2001. � Pelo Presidente da Comissão Instaladora,
(Assinatura ilegível.) 10-1-111 157

Aviso n.º 6/2001-SRH

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de técnico superior (direito) estagiário

Contrato administrativo de provimento

Torna-se público que por despacho do presidente da Comissão
Instaladora do Município da Trofa proferido em 26 de Julho de
2001, foi determinado elaborar contrato administrativo de provimento
para frequência de estágio nos termos do artigo 16.º, bem como do
artigo 5.º da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho; artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com Olga de Almeida
Gonçalves e Filipa Miguela Meira Guimarães da Costa, classifica-
das em 1.º e 2.º lugar, no concurso de técnico superior (direito) es-
tagiário.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Comissão Instaladora,
Bernardino Manuel de Vasconcelos. 10-1-111 158

JUNTA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA

Aviso

Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se
público, que esta Junta de Freguesia, no uso da competência que lhe
é conferida pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi celebrado
contrato de trabalho a termo certo, nos termos da alínea d) do n.º 2
do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
com o seguinte indivíduo:

José Soares da Costa, auxiliar dos serviços gerais, escalão 1,
índice 120, com início a 24 de Julho e termo a 24 de Janeiro
de 2002.

[Isentos do visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta, Antonino Moura
Melo. 10-1-111 159
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JUNTA DE FREGUESIA DA LOURINHÃ

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar de assisten-
te administrativo de carreira vertical com dotação glo-
bal.

Maria Helena Silva Rodrigo máximo da Costa, presidente da Junta
de Freguesia da Lourinhã:

Faz público que, por seu despacho de 27 de Julho de 2001, foi
nomeada, ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o lugar vago de assistente admi-
nistrativo, a candidata classificada em 1.º lugar no concurso, Maria
Clara Alves Luzia.

Mais se torna público que a candidata deverá tomar posse no
prazo máximo de 20 dias a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República.

1 de Agosto de 2001. � A Presidente da Junta, Maria Helena
Silva Rodrigo Máximo da Costa. 10-1-111 161

JUNTA DE FREGUESIA DE ODELEITE

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

1 � Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, faz-se público que, de harmonia com a delibe-
ração de 26 de Julho de 2001, da Junta de Freguesia de Odeleite,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, concurso interno
geral de acesso para provimento de um lugar de assistente adminis-
trativo principal do quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

2 � A validade do concurso esgota-se com o preenchimento da
vaga.

3 � Área de recrutamento � de entre assistentes administrativos
com um mínimo de três anos na respectiva categoria classificados
de Bom.

4 � O local de trabalho será na freguesia de Odeleite.
5 � Os candidatos deverão entregar pessoalmente na sede desta

Junta de Freguesia, ou remeter por correio, com aviso de recepção,
até ao prazo acima referido, pela Junta de Freguesia de Odeleite, Rua
de S. Brás, 1, Odeleite, requerimento de admissão ao concurso, em
minuta própria existente nesta Junta, ou em folha A4. O requeri-
mento de candidatura deverá ser dirigido ao presidente da Junta de
Freguesia de Odeleite, do qual deverão constar os seguinte elemen-
tos de identificação:

Nome completo, filiação, naturalidade, estado civil, profissão,
data de nascimento, número, data e emissão e de validade do
bilhete de identidade e serviços de identificação que o emi-
tiram, número fiscal de contribuinte, morada, código postal
e telefone, identificação da categoria e natureza do vínculo
que possui na função pública, referência qualitativa da clas-
sificação de serviço dos anos releva1ntes para a promoção,
bem como a menção do lugar a que concorre e o Diário da
República em que o presente aviso foi publicado.

6 � Os candidatos deverão anexar ao requerimento de candida-
tura fotocópia do bilhete de identidade actualizado, declaração onde
conste o vínculo e tempo de serviço na categoria, na carreira e na
Administração Pública, bem como quaisquer outros elementos que
entendam dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito, juntando prova dos mesmos.

7 � Os candidatos que sejam funcionários da Junta de Fregue-
sia de Odeleite ficam dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem dos respectivos proces-
sos individuais.

8 � O júri deverá exigir aos candidatos, em caso de dúvida so-
bre a respectiva situação, a apresentação de documentos comprovati-
vos das suas declarações.

9 � Constituição do júri do concurso:

Presidente � presidente da Junta de Freguesia de Odeleite,
António Silvestre Branco.

JUNTA DE FREGUESIA
DE ARCOS DE VALDEVEZ � SALVADOR

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Rui Fernando Gonçalves Aguiam, presidente da Junta de Freguesia
de Arcos de Valdevez � Salvador do concelho de Arcos de Val-
devez:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Arcos de Valdevez � Salvador, tendo em conta o
parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses, de 28 de Maio de 2001, que foi aprovada sob propos-
ta desta Junta de Freguesia em sessão da assembleia de freguesia de
29 de Junho de 2001:

Brasão � escudo de ouro, com um mundo de crucífero de azul
guarnecido de prata, entre quatro sinos de vermelho, com
badalos e cabeçotes de negro; campanha diminuto de três
tiras ondadas de azul e prata. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «ARCOS DE
VALDEVEZ � SALVADOR».

Bandeira � de vermelho. Cordão e borlas de ouro e vermelho.
Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Arcos de Valdevez � Salvador».

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta, Rui Fernando
Gonçalves Aguiam.

10-1-111 160

JUNTA DE FREGUESIA DE CEIRA

Aviso

Reclassificação profissional

Nos termos 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, torna-se público que por deliberação de 1
de Agosto de 2001, exarada ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se procedeu à reclas-
sificação profissional da funcionária a seguir indicada:

Isabel Maria Gomes Amado, auxiliar administrativa, escalão 2
do índice 129, reclassificada na categoria de assistente admi-
nistrativo, escalão 1 do índice 191.

Conforme o previsto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, a funcionária acima referida será provida
definitivamente no respectivo lugar à data da deliberação.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, a funcionária tem 20 dias para aceitar o lugar.

Este processo não está sujeito a visto prévio do Tribunal de Con-
tas.

1 de Agosto de 2001. � O Presidente da Junta, Horácio José
Campos da Paz Santiago. 05-1-033 691
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1.º vogal efectivo � vereador da Câmara Municipal de Castro
Marim, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.

2.º vogal efectivo � chefe de Divisão de Administração Geral
da Câmara Municipal de Castro Marim, Maria Ascensão de
Jesus Lopes Ruivinho.

1.º vogal suplente � secretário da Junta de Freguesia de
Odeleite, José Joaquim Ribeiros Gonçalves.

2.º vogal suplente � tesoureiro da Junta de Freguesia de
Odeleite, António José Silvestre Vicente.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

10 � Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos específicos;
b) Entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova escrita de conhecimentos gerais, terá a duração
de duas horas e incidirá sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro);

Regime de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio);

Recrutamento e selecção de pessoal (Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho).

11 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

12 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifi-
cação final do concurso serão afixadas nos locais de estilo e na sede
desta Junta de Freguesia.

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta, António Silvestre
Branco. 10-1-111 162

JUNTA DE FREGUESIA DE PRAIA DE MIRA

Aviso

Concurso de provimento para seis lugares
de auxiliar dos serviços gerais

Lista de classificação final

Em cumprimento do disposto nos artigos 39.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se púbico que, no concurso em
epígrafe, aberto por aviso datado de 15 de Março de 2001, publica-
do no Diário da República, 3.º série, n.º 62, de 14 de Março de
2001, é a seguinte lista de classificação final dos concorrentes que
se apresentaram a prestar provas:

Número
de Nome dos candidatos Classificação

ordem final

1 Maria dos Santos Sequeira ....................... 16
2 Anabela Miranda Veríssimo .................... 15,5
3 Maria Fernanda Vieira Milheirão ............ 15
4 Maria de Lurdes Miranda Vieira ............. 15
5 Maria da Conceição de Jesus ................... 13,5
6 António Marques Gil ............................... 11

Candidatos não aprovados por não terem comparecido às provas:

Angelina Maria Soares Leite da Silva.
Susete Jesus Madeira Matos.

Faz-se ainda público que por despacho do presidente da Junta de
Freguesia, de 10 de Julho de 2001, foi homologada a acta com a lista
de classificação final.

Da homologação da lista de classificação final cabe recurso hie-
rárquico, nos termos do disposto no artigo 43.º, n.º 2, do aludido
Decreto-Lei n.º 204/98, para o presidente da Junta de Freguesia de

Praia de Mira, sita na Avenida de Cidade de Coimbra, 3070 Praia
de Mira.

A lista de classificação final será afixada no placard da Junta de
Freguesia, a partir da data de publicação do presente aviso.

10 de Julho de 2001. � O Presidente do Júri, Manuel dos San-
tos. 05-1-033 689

Aviso

Concurso de provimento para um lugar
de cantoneiro de limpeza

Lista de classificação final

Em cumprimento do disposto nos artigos 39.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, no concurso em
epígrafe, aberto por aviso datado de 15 de Março de 2001, publica-
do no Diário da República, 3.º série, n.º 62, de 14 de Março de
2001, é a seguinte lista de classificação final dos concorrentes que
se apresentaram a prestar provas:

Número
de Nome do candidato Classificação

ordem final

1 Luís Manuel de Jesus Estrafalhote .......... 17

Faz-se ainda público que por despacho do presidente da Junta de
Freguesia, de 10 de Julho de 2001, foi homologada a acta com a lista
de classificação final.

Da homologação da lista de classificação final cabe recurso hie-
rárquico, nos termos do disposto no artigo 43.º, n.º 2, do aludido
Decreto-Lei n.º 204/98, para o presidente da Junta de Freguesia de
Praia de Mira, sita na Avenida de Cidade de Coimbra, 3070 Praia
de Mira.

A lista de classificação final será afixada no placard da Junta de
Freguesia, a partir da data de publicação do presente aviso.

10 de Julho de 2001. � O Presidente do Júri, Manuel dos San-
tos. 05-1-033 690

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELUZ

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia em 30 de Julho de 2001, foi nomeado para a
categoria de operário qualificado (pedreiro), do quadro de pessoal
desta entidade, o candidato José Luís Hipólito Marques, aprovado
no concurso externo aberto em 27 de Abril de 2001.

Esta nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas de
acordo com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

O interessado deverá tomar posse do cargo dentro de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta, António Barbosa
de Oliveira. 03-1-34 243

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, em sua reunião de
28 de Julho de 2001, foi nomeado para o lugar de auxiliar admi-
nistrativo o concorrente classificado em 1.º lugar no respectivo con-
curso, Carlos Alberto Ribeiro Rodrigues, o qual deverá tomar pos-
se do cargo no prazo de 20 dias após a publicação do respectivo
aviso no Diário da República. [Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c) da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]

28 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta, Sabino Pinto de
Carvalho. 06-1-031 979
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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DE RIBA-UL

Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, por deliberação da
Junta de Freguesia, de 31 de Julho de 2001, foi nomeado proviso-
riamente, conforme lista de classificação final do concurso para um
lugar de cozinheira, Aurora Maria Fernandes Mota Valente; e para
dois lugares de auxiliares de serviços gerais, Ana Paula Pinto Fer-
nandes e Ana Paula Silva Pinho Pires Ferreira, homologada pela
Junta de Freguesia em 31 de Julho de 2001 e afixada em 1 de
Agosto de 2001. Os candidatos dispõem de 20 dias, contados da
publicação do presente aviso no Diário da República para tomarem
posse dos respectivos cargos. (Não está sujeito a visto do Tribunal
de Contas.)

1 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, António Cos-
ta Godinho Oliveira. 10-1-111 163

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO TIRSO

Aviso

Torna-se público, que por deliberação desta Junta de Freguesia em
17 de Julho de 2001, foi nomeado para a categoria de assistente
administrativo especialista, Eurico de Assis Moreira Dias, classifi-
cado com 15 valores.

O referido candidato terá o prazo de 20 dias para aceitação da
nomeação a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

18 de Julho de 2001. � O Presidente da Junta de Freguesia,
António Maria da Silva Guedes. 06-1-031 984

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração, em sua reunião de 12 de Julho, se pro-
cedeu à reclassificação profissional do funcionário abaixo designa-
do, nos termos 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, com base no artigo 2.º deste diploma legal
conjugado com o n.º 2 do Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de Feve-
reiro:

José António Alves Martins Almeida, servente, escalão 2, ín-
dice 129, reclassificado em operário (pedreiro), escalão 1,
índice 134.

A presente reclassificação produz efeitos retroactivos a 9 de Maio
de 2001, após publicação no Diário da República. (Isento de visto
do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, e n.º 1
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

30 de Julho de 2001. � O Vogal do Conselho de Administração,
José Eloi Morais Correia. 10-1-111 164

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso

Concurso externo de ingresso para duas vagas de téc-
nico superior de engenharia civil de 2.ª classe � esta-
giário.

1 � 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, pelo que nos termos do disposto
no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se

público que, por deliberação do conselho de administração de 26 de
Junho de 2001, se encontra aberto concurso externo de ingresso para
duas vagas técnico superior de engenharia civil de 2.ª classe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo período de três
meses.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações que
lhe foram conferidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver encontra-se descrito no mapa I do Decreto-Lei n.º 24/85, de 15
de Julho.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no edifício dos Serviços Municipa-
lizados de Águas e Saneamento de Matosinhos.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � as corres-
pondentes ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e seus anexos, sendo as condições de
trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para os funcio-
nários da administração local.

7 � Requisitos de admissão:

Gerais � só são admitidos ao concurso os candidatos que pos-
suam os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

Especiais � possuir licenciatura em Engenharia Civil.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidatura é de 10

dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento, em folha de papel normalizado
de formato A4, dirigido ao presidente do conselho de administração
e entregues pessoalmente ou enviado pelo correio, com aviso de re-
cepção expedido até ao termo do prazo fixado, para a Secção de
Pessoal, sito na Rua do 1.º de Maio, 273, 4450 Matosinhos, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, profissão, número, data de
emissão e validade do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número
de telefone e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata referenciando a data e publica-

ção do respectivo aviso no Diário da República;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem

passíveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em consideração se devidamente comprovadas;

e) Declaração a que alude a alínea a) do n.º 9, caso opte pela
faculdade aí prevista.

9 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados
desde que os candidatos declarem no respectivo requeri-
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mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos enunciados nas citadas alíneas;

b) Relativamente à alínea c) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos deverão apresen-
tar documento comprovativo bem como curriculum vitae
que não ultrapasse três folhas dactilografadas, a fim de ser
apreciado pelo júri;

c) Quaisquer outros elementos comprovativos de qualificação
e experiência profissional que o candidato entenda dever ser
apreciado pelo júri.

9.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

Os métodos de selecção constarão de prova de conhecimentos,
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

Na classificação final, o ordenamento final dos concorrentes será
expresso de 0 a 20 valores e efectuado de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 0,4PC  + 0,3AC (0,3 FP + 0,4EP + 0,3HA) + 0,3EPS

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova de conhecimentos será classificada numa escala
de 0 a 20 valores e tem em vista avaliar o nível de conhecimentos
académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e adequados ao
exercício de determinada função. Esta prova será escrita e versará
sobre as seguintes matérias:

Estatuto disciplinar da função pública provado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Carta deontológica sobre o ser-
viço público aprovado pela Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 18/93, de 17 de Março, Regime jurídico das em-
preitadas de obras públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, com as alterações que lhe foram conferi-
das pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e Decreto-Lei
n.º 159/2000, de 27 de Julho.

10.2 � Avaliação curricular, em que se visa avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional onde serão
ponderados os seguintes factores:

a) Habilitação académica, onde se ponderará a titularidade de
um grau académico ou a sua equiparação legalmente reco-
nhecida:

Licenciatura � nota final de 10-13 valores = 14 valores;
Licenciatura � nota final de 14-16 valores = 16 valores;
Licenciatura � nota final > 16 valores = 18 valores.
Mestrado = 20 valores.

b) Formação profissional, onde se ponderará as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional relacionado com a
área funcional do lugar posto a concurso:

Sem formação � 10 valores;
Até 30 horas de formação � 15 valores;
> 30 horas £ 60 horas � 17 valores;
> 60 horas � 20 valores.

c) Experiência profissional, onde se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto:

Sem experiência � 10 valores;
Experiência até um ano � 14 valores;
Experiência até dois anos � 16 valores;
Experiência até quatro anos � 18 valores;
Experiência de mais quatro anos � 20 valores.

10.3 � Entrevista profissional de selecção em que se visa avaliar
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos. Será classificada numa
escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética da ponde-
ração dos seguintes critérios:

1 � Conhecimento demonstrado sobre as funções exercidas;
2 � Capacidade de autonomia;
3 � Facilidade de comunicação e exposição de raciocínio.

11 � Afixação das listas � as listas de candidatos e a lista de
classificação final serão afixadas para consulta, na Secção de Pes-
soal ou publicadas no Diário da República conforme o número de
candidatos.

12 � Júri do concurso e de estágio � o júri terá a seguinte com-
posição:

Presidente � vogal do conselho de administração, Serafim Pe-
reira Lopes.

Vogais efectivos � director municipal de estudos, planeamen-
to e projectos, engenheiro José Manuel Pires (que substitui
o presidente nas suas faltas e impedimentos), e directora
municipal administrativa e financeira, Dr.ª Fernanda Manuela
Matos Pinto.

Vogais suplentes � director municipal de águas e saneamento,
engenheiro João Emiliano Falcão Reis Rodrigues, e chefe
municipal de Divisão de Estudos, Planeamento e Projectos,
engenheira Fernanda Maria de Sousa Machado.

13 � O estágio obedece ao artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, tem carácter probatório e deverá, em princípio, in-
tegrar a frequência de cursos de formação directamente relaciona-
dos com as funções a exercer e tem duração não inferior a um ano.
A frequência de estágio será feita em regime de contrato além do
quadro, no caso de indivíduos não vinculados à função pública e em
regime de requisição nos restantes. A avaliação e classificação final
de estágio serão efectuadas numa escala de 0 a 20 valores, tendo em
atenção o relatório do estágio a apresentar pelo estagiário, classifi-
cação de serviço obtida durante o período de estágio e, se possível,
os resultados da formação profissional.

Desde que aprovado com a classificação final não inferior a 14
valores, o estagiário será provido a título definitivo, no lugar vago
de técnico superior de engenharia civil de 2.ª classe.

14 � Actas de reuniões do júri � os critérios de apreciação e
ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

20 de Julho de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Guilherme Pinto. 10-1-111 165

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

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, publica-se o seguinte:

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
e por deliberação do conselho de administração destes Serviços, em
reunião de 28 de Maio de 2001, encontra-se aberto pelo prazo de
10 dias úteis, concurso externo de ingresso para preenchimento de
oito lugares vagos no quadro de pessoal destes Serviços na catego-
ria de operário, da carreira de canalizador do grupo de pessoal ope-
rário qualificado, nos seguintes termos e condições:

1 � O presente concurso é válido apenas para o preenchimento
dos lugares colocados em concurso, extinguindo-se com o seu pre-
enchimento.

1.1 � Consigna-se, em cumprimento do disposto no artigo 3.º,
n.º 2 e artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, que o número de lugares a preencher por pessoas com deficiên-
cia é de um.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições dos Decretos-Leis n.os 184/89, de 2 de Junho; 204/98,
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de 11 de Julho; 238/99, de 25 de Junho; 427/89, de 7 de Dezem-
bro; 409/91, de 17 de Outubro; 175/98, de 2 de Julho; 218/98, de
17 de Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/98, de 18 de
Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; 29/2001, de 3 de Feve-
reiro; e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 � Condições de trabalho � as condições de trabalho e demais
regalias sociais e remunerações são as genericamente vigentes na lei
e aplicáveis aos funcionários e agentes da Administração Pública.
O horário de trabalho aplicável ao lugar colocado em concurso será
o mais ajustado às necessidades de serviço e as funções a exercer
serão desenvolvidas em quaisquer das instalações destes Serviços e
dentro do município do Porto.

4 � Conteúdo funcional � conhecimentos de natureza técnica
associadas à execução de tarefas de suspensão do fornecimento de
águas (contador, adufa e outras); conhecimentos de problemas
colaterais relacionados com a execução das tarefas anteriores; situa-
ções de contra ordenação e relacionamento com o cliente e gestão
de conflitos e imagem pública dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento do Porto.

5 � Remuneração � o cargo será remunerado pelo escalão 1,
índice 134, do sistema retributivo da função pública, previsto no
anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que
corresponde, actualmente, o vencimento mensal ilíquido de 81 200$.

6 � São requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão, os

constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, com observância do disposto no n.º 3 do mesmo artigo:

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

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

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � os constantes do n.º 2 do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, a saber:

Possuir a escolaridade obrigatória que, de acordo com a data
de nascimento é a seguinte:

Nascidos até 31 de Dezembro de 1966 � 4.ª classe; nas-
cidos entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de Dezembro de
1980 � ciclo preparatório ou equivalente e nascidos a
partir de 1 de Janeiro de 1981 � 9.º ano de escolarida-
de ou equivalente e comprovada formação ou experiên-
cia profissional, adequada ao exercício da função, de
duração não inferior a dois anos.

7 � Para efeito de candidatura, os interessados devem apresentar
até ao fim do período de abertura do concurso, requerimento escri-
to dirigido ao presidente do conselho de administração dos Servi-
ços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto, a entregar
pessoalmente ou a remeter pelo correio através de carta registada com
aviso de recepção e endereçada à Divisão de Recursos Humanos dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, Rua de Barão de
Nova Sintra, 285, 4031-654 Porto, conforme minuta que pode ser
levantada na Secção de Recrutamento e Formação de Pessoal. Con-
sideram-se entregues dentro do prazo os requerimento cujo aviso de
recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a
sua abertura.

7.1 � Do requerimento de admissão a concurso, referido no nú-
mero anterior, devem constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, nacionalidade, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e
serviço de emissão, número fiscal de contribuinte, telefone,
situação militar, residência e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra quanto à situação em
que se encontram, relativamente às condições constantes das
alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, referido no n.º 6.1 do
presente aviso;

c) Quaisquer outras circunstâncias que reputem susceptíveis de
influenciarem o mérito da candidatura.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deve acompanha-
do dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;
b) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida

com o original, da posse da habilitação académica exigida
para o ingresso;

c) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida
com original, da comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da função, de duração não
inferior a dois anos.

7.3 � A não entrega dos documentos referidos no número ante-
rior, juntamente com o requerimento de admissão, determina a ex-
clusão do concurso.

7.4 � A restante documentação necessária a comprovação dos
elementos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas, será apresentado no processo de provimento, quando este
tenha lugar.

7.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, mesmo que já providos, independentemente de pro-
cedimento disciplinar adequado.

7.6 � O júri pode exigir, até à conclusão do processo de classi-
ficação do concurso, a apresentação de documentos comprovativos
da situação descrita pelos candidatos no requerimento de admissão.

7.7 � Os funcionários, agentes ou contratados dos Serviços Mu-
nicipalizados de Águas e Saneamento do Porto que se candidatarem
são dispensados dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem dos seus processos individuais.

8 � Método de selecção � o método de selecção aplicável ao
presente concurso é constituído pelas seguintes fases:

8.1 � Prestação de uma prova prática de avaliação de conheci-
mentos, a realizar sob forma escrita, enquadrada no conteúdo fun-
cional dos cargos a prover e de acordo com o seguinte programa:

Questões de natureza técnica associadas à execução de tarefas
de suspensão do fornecimento de água (contador, adufa e
outras);

Problemas colaterais relacionados com a execução das tarefas
anteriores;

Situações de contra ordenação;
Relacionamento com o cliente. Gestão de conflitos e imagem

pública dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento;
Regime jurídico da função pública:

Horário de trabalho � Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de
Agosto; férias faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março; Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e Estatuto
disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

8.1.1 � Legislação aconselhada à realização da prova de avalia-
ção de conhecimentos:

Situações de contra ordenação � Decreto-Lei n.º 433/82, de 27
de Outubro, e Regulamento dos sistemas públicos e prediais
de distribuição de água e drenagem de águas residuais do-
mésticas dos Serviços Municipalizados de Águas e Sanea-
mento do Porto, publicado no Apêndice n.º 42 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 78, de 2 de Abril de 1998;

Regime jurídico da função pública:

Horário de trabalho � Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de
Agosto; Férias faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março; Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e Estatuto
disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

8.2 � Entrevista profissional de selecção, destinada a avaliar as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderar de acordo
com os seguintes factores:

Experiência profissional anterior e actual situação profissional;
Capacidade de iniciativa;
Interesse e motivação profissional;
Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional dos

cargos a prover;
Atitude perante a entrevista.

8.2.1 � Os candidatos serão avaliados em cada um dos factores
da entrevista numa escala de 0 a 4 valores, de acordo com a seguinte
escala gradativa:

a. Favorável preferencialmente � 4 valores;
b. Bastante favorável � 3 valores;
c. Favorável � 2 valores;
d. Favorável com reservas � 1 valor;
e. Não favorável � 0 valores.
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8.3 � A prova de avaliação de conhecimentos terá carácter eli-
minatório, transitando à fase seguinte apenas os candidatos que ob-
tenham classificação igual ou superior a 9,5 valores.

8.4 � Todas as fases do método de selecção serão graduadas
numa escala de 0 a 20 valores.

8.5 � Os critérios de ponderação e avaliação da prova de avalia-
ção de conhecimento e da entrevista, constarão de acta de reunião
do júri, de acordo como previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Classificação final � a classificação final (CF) será estabe-
lecida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = (0,75 × PAC) + (0,25 × E)

sendo:

CF = classificação final;
PAC = prova de avaliação de conhecimentos; e
E = entrevista.

10 � Constituem elementos preferenciais em caso de igualdade de
classificação final, os previstos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

11 � Publicitação e informações � as listas de candidatos admi-
tidos e de classificação final serão divulgados nos termos dos arti-
gos 33.º, n.º 2, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e poderão ser consultadas no átrio da Divisão de Recursos
Humanos. Os candidatos admitidos serão notificados da data, hora
e local da aplicação dos métodos de selecção nos termos do n.º 2 do
artigo 34.º do diploma atrás referido.

Serão prestadas informações durante todos os dias úteis pelo te-
lefone: 225190827, dentro do seguinte horário � das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

12 � Constituição do júri:

Presidente � director de Departamento Serviços Financeiros e
Aprovisionamento, Dr. Carlos H. M. Ribeiro.

Vogais efectivos:

1.º Técnico superior (economista) 1.ª classe, Dr.ª Alexan-
dra Maria Sá S. L. Negrões.

2.º Técnico profissional Org. Expl. Rede, principal, José
Custódio O. Coelho.

Vogais suplentes:

1.º Técnico Profissional Org. Expl. Rede, 1.ª classe, José
Augusto S. Baptista.

2.º Assistente administrativo especialista, António O.
Moura.

30 de Julho de 2001. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Director Delegado, Adolfo M. V. Lima. 27-1-000 132

Aviso

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, publica-se o seguinte:

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
e por deliberação do conselho de administração destes Serviços, em
reunião de 19 de Fevereiro de 2001, encontra-se aberto pelo prazo
de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso para preenchimento
de um lugar de estagiário da carreira de engenheiro (químico), nos
seguintes termos e condições:

1 � O presente concurso é válido apenas para o preenchimento
do lugar colocado em concurso.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 427/89, de 7 de Dezembro; 409/91,
de 17 de Outubro; 218/98, de 17 de Julho; 247/87, de 17 de Junho;
248/85, de 15 de Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/98, de
18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; 259/98, de 18 de
Agosto; Lei n.º 44/99, de 11 de Junho; Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro.

3 � Condições de trabalho � as condições de trabalho e demais
regalias sociais e remunerações são as genericamente vigentes na lei
e aplicáveis aos funcionários e agentes da Administração Pública.
O horário de trabalho aplicável ao lugar colocado em concurso será

o mais ajustado às necessidades de serviço e as funções a exercer
serão desenvolvidas em quaisquer das instalações destes Serviços e
dentro do município do Porto.

4 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I, anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

5 � Remuneração � o cargo será remunerado pelo escalão 1,
índice 310, do sistema retributivo da função pública, previsto no
anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que
corresponde, actualmente, o vencimento mensal ilíquido de 187 800$.

6 � São requisitos de admissão:
6.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão, os

constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, designadamente:

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

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

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

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

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

6.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Engenharia
Química.

6.3 � Consigna-se, em cumprimento do disposto no artigo 3.º,
n.º 2 e artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, que o número de lugares a preencher por pessoas com deficiên-
cia é de um.

7 � Para efeito de candidatura, os interessados devem apresentar
até ao fim do período de abertura do concurso, requerimento escri-
to dirigido ao presidente do conselho de administração dos Servi-
ços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto, a entregar
pessoalmente ou a remeter pelo correio através de carta registada com
aviso de recepção e endereçada à Divisão de Recursos Humanos dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, Rua de Barão de
Nova Sintra, 285, 4031-654 Porto, conforme minuta que pode ser
levantada na Secção de Recrutamento e Formação de Pessoal. Con-
sideram-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso
de recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para
a sua abertura.

7.1 � Os candidatos abrangidos pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devem declarar, no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência.

7.2 � Do requerimento de admissão a concurso, referido no nú-
mero anterior, devem constar os seguintes elementos:

a) Nome completo, filiação, nacionalidade, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e
serviço de emissão, número fiscal de contribuinte, telefone,
situação militar, residência e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra quanto à situação em
que se encontram, relativamente às condições constantes das
alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, referido no n.º 6.1 do
presente aviso;

c) Quaisquer outras circunstâncias que reputem susceptíveis de
influenciarem o mérito da candidatura.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado;
b) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida

com o original, da posse da licenciatura exigida para o in-
gresso.

7.3 � A não entrega dos documentos referidos no número ante-
rior, juntamente com o requerimento de admissão, determina a ex-
clusão do concurso.

7.4 � A restante documentação necessária à comprovação dos ele-
mentos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas, será apresentado no processo de provimento, quando este
tenha lugar.

7.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, mesmo que já providos, independentemente de pro-
cedimento disciplinar adequado.
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7.6 � O júri pode exigir, até à conclusão do processo de classi-
ficação do concurso, a apresentação de documentos comprovativos
da situação descrita pelos candidatos no requerimento de admissão.

8 � Método de selecção � o método de selecção aplicável ao
presente concurso é constituído pelas seguinte fases:

8.1 � Prestação de uma prova prática de avaliação de conheci-
mentos, a realizar sob a forma escrita, enquadrada no conteúdo fun-
cional do cargo a prover, com a duração de 60 minutos e de acordo
com o seguinte programa:

Controlo analítico de águas residuais urbanas e industriais.

8.1.1 � Bibliografia aconselhada à sua realização:

Regulamento dos sistemas públicos e prediais de distribuição
e drenagem de águas residuais domésticas dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto (aviso
n.º 1789, de 2 de Abril, publicado no Diário da República,
2.ª série);

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto;
«Standard Methods for the examination of water and wastewater»

20th Edition.

8.2 � Entrevista profissional de selecção, destinada a avaliar as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderar de acordo
com os seguintes factores:

Experiência profissional anterior e actual situação profissional;
Capacidade de iniciativa;
Interesse e motivação profissional;
Conhecimento das tarefas inerentes ao conteúdo funcional dos

cargos a prover;
Atitude perante a entrevista.

8.2.1 � Os candidatos serão avaliados em cada um dos factores
da entrevista numa escala de 0 a 4 valores, de acordo com a seguinte
escala gradativa:

Favorável preferencialmente � 4 valores;
Bastante favorável � 3 valores;
Favorável � 2 valores;
Favorável com reservas � 1 valor;
Não favorável � 0 valores.

8.3 � A prova de avaliação de conhecimentos terá carácter eli-
minatório, transitando à fase seguinte apenas os candidatos que ob-
tenham classificação igual ou superior a 9,5 valores.

8.4 � Todas as fases do método de selecção serão graduadas
numa escala de 0 a 20 valores.

8.5 � Os critérios de ponderação e avaliação da prova de avalia-
ção de conhecimento e da entrevista, constarão de acta de reunião
do júri, de acordo como previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � Classificação final � a classificação final (CF) será estabe-
lecida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = (0,75 × PAC) + (0,25 × E)

sendo:

CF = classificação final;
PAC = prova de avaliação de conhecimentos; e
E = entrevista.

10 � Regime de estágio:

a) O estágio terá a duração de um ano e tem carácter proba-
tório;

b) A frequência de estágio será feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso do candidato não
possuir vínculo à função pública e de comissão extraordi-
nária de serviço nos restantes casos;

c) Findo o período de estágio, o candidato será classificado
pelo seguinte júri de estágio:

Presidente � chefe de Divisão de Controlo e Qualidade,
Dr.ª Isabel Maria V. P. Pinto Hespanhol.

Vogais efectivos:

1.º Técnico superior (analista) 1.ª classe, engenheira
Elza Maria D. Ferraz.

2.º Técnico superior (analista) 2.ª classe, Dr.ª Helena
Cristina C. Reis.

Vogais suplentes:

1.º Técnico superior (analista) principal, Dr.ª Isabel
M. Jorge C. P. Sousa.

2.º Engenheiro (químico) 1.ª classe, Augusto Fer-
nando R. Castro.

11 � Constituem elementos preferenciais em caso de igualdade de
classificação final, os previstos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

12 � Publicitação e informações � as listas de candidatos admi-
tidos e de classificação final serão divulgados nos termos dos arti-
gos 33.º, n.º 2, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e poderão ser consultadas no átrio da Divisão de Recursos
Humanos. Os candidatos admitidos serão notificados da data, hora
e local da aplicação dos métodos de selecção nos termos do n.º 2 do
artigo 34.º do diploma atrás referido.

Serão prestadas informações durante todos os dias úteis pelo te-
lefone: 225190827, dentro do seguinte horário � das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

13 � Constituição do júri:

Presidente � chefe de Divisão de Controlo e Qualidade,
Dr.ª Isabel Maria V. P. Pinto Hespanhol.

Vogais efectivos:

1.º Técnico superior (analista) 1.ª classe, engenheira Elza
Maria D. Ferraz.

2.º Técnico superior (analista) 2.ª classe, Dr.ª Helena Cris-
tina C. Reis.

Vogais suplentes:

1.º Técnico superior (analista) principal, Dr.ª Isabel M.
Jorge C. P. Sousa.

2.º Engenheiro (químico) 1.ª classe, Augusto Fernando R.
Castro.

30 de Julho de 2001. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Director Delegado, Adolfo M. V. Lima. 27-1-000 133

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete de Estudos e de Planeamento
de Instalações

Rectificação

Em referência ao aviso 03-2-44 104 e relativo ao concurso pro-
movido pelo Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações
(G. E. P. I), para a empreitada de construção civil e instalações eléc-
tricas da GNR de Ançã, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 161, de 13 de Julho de 2001.

No ponto n.º 6, alínea a) onde se lê «A hora e data limite para os
concorrentes apresentarem as suas propostas, será até às 17 horas do
32.º dia consecutivo, incluindo sábados, domingos e feriados, a con-
tar do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário
da República» deve ler-se «A hora e data limite para os concorren-
tes apresentarem as suas propostas será até às 17 horas do dia 29
de Agosto de 2001».

3 de Agosto de 2001. � O Director, António Morais.
03-2-44 334

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Direcção-Geral da Solidariedade
e Segurança Social

Declaração

Por ter saído com inexactidão a declaração respeitante ao registo
dos estatutos do Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Es-
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tômbar publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 173, de 27
de Julho de 2001, a p. 16 035, aviso 19-2-5844, rectifica-se o se-
guinte:

Assim, onde se lê «Rua da Misericórdia, Estômbar Loulé» deve
ler-se «Rua da Misericórdia, Estômbar � Lagoa».

30 de Julho de 2001. � Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, (Assinatura ilegível.) 19-2-5887

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso rectificativo

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

Para os devidos efeitos se torna público que o aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 59, de 10 de Março de 2001, para
o concurso externo de ingresso para provimento de sete lugares de
assistente administrativo, pelo presente se procede à respectiva rec-
tificação, que é a seguinte:

No n.º 9.2.2 a prova de conhecimentos específicos será escrita e
incidirá sobre a legislação a seguir indicada:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000; Código do Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro � Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos
municípios e das freguesias, bem como as respectivas com-
petências; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Regime
disciplinar dos funcionários e agentes da Administração Pú-
blica; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho � Relação jurídica de emprego na Administra-
ção Pública, constituição, modificação e extinção; Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto �Finanças locais; Decreto-Lei n.º 445/
91, de 20 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de
Outubro � Regime jurídico de licenciamento de obras par-
ticulares.

No n.º 12 o júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Gabriel Gregório Nascimento de Ornelas, presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos � José Manuel Gomes Henriques, chefe de
secção; e Noélia Maria Rodrigues Dinis Silva, assistente
administrativo especialista.

Vogais suplentes � Helder Pestana Barros, vereador a tempo
inteiro, e João Luís Gomes Camacho, assistente administra-
tivo.

No n.º 9.2.1 duração das provas � as provas de conhecimentos
(gerais e específicos), terão a duração de 50 minutos cada.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Gabriel Gre-
gório Nascimento de Ornelas. 10-1-111 127

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso de rectificação

Concurso externo de ingresso para cozinheiro

Por aviso de abertura publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 151, de 2 de Julho de 2001, foi aberto concurso externo de
ingresso para cozinheiro.

No referido aviso de abertura, no anexo n.º 1, ponto 1 foi por lapso
referido o ponto 6.1 em vez de 8.1; assim sendo, onde se lê «1.
Declarando por sua honra, em relação às alíneas a), b), d), e) e f)
do ponto 6.1 do aviso de abertura do concurso:» deve ler-se «1.
Declarando por sua honra, em relação às alíneas a), b), d), e) e f)
do ponto 8.1 do aviso de abertura do concurso:».

Assim, face ao exposto no artigo 148.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro, procedo à rectificação do aviso de abertura, nos ter-
mos acima expostos.

4 de Julho de 2001. � A Vereadora, Margarida Magalhães.
03-1-34 239

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 126, de 17 de Julho de 2000, referente
à nomeação de Isabel Augusta Lopes dos Santos.

Assim, onde se lê «técnica superior de biblioteca e documenta-
ção de 2.ª classe» deve ler-se «técnica superior de biblioteca e do-
cumentação de 1.ª classe».

19 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Menezes Lopes. 06-1-31 978
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CONVOCATÓRIAS

S. E. A. � SOCIEDADE EUROPEIA DE AQUACULTURA, S. A.

Sede: Praia dos Moinhos, 2890 Alcochete

Capital social: 50 755 000$

Matriculada  na Conservatória do Registo Comercial de Alcochete
sob o n.º 236.

Contribuinte n.º 502225408.

Aviso convocatório
Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco a assem-

bleia geral anual dos accionistas da S. E. A. � Sociedade Europeia
de Aquacultura, S. A., para se reunir nas instalações da Sociedade,
sitas na Praia dos Moinhos, em Alcochete, no próximo dia 25 de
Setembro de 2001, pelas 17 horas, em 1.ª convocatória, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
dos anos 1997, 1998, 1999 e 2000;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados dos
anos 1997, 1998, 1999 e 2000;

c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade dos anos 1997, 1998, 1999 e 2000;

d) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de
2001-2004.

Nos termos dos estatutos, se à hora marcada em primeira
convocatória não tiver o quórum necessário para iniciar os traba-
lhos, estes realizar-se-ão em segunda convocatória pelas 18 horas,
com a mesma ordem de trabalhos prevista na primeira
convocatória.

Podem participar e exercer o direito de voto os titulares de, pelo
menos, 5 acções nominativas averbadas em seu nome individual ou
como contitulares, devendo as mesmas encontrar-se depositadas ou
registadas.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Augusto Martins Ferreira do Amaral 03-2-044 350

AVISOS

IP TUR � GESTÃO IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de Camilo Tavares de Matos, 510, 6.º, Vila Chã,
Vale de Cambra

Capital social: 40 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vale de
Cambra sob o n.º 179.

Pessoa colectiva n.º 500995940.

Aviso
Nos termos do disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código

das Sociedades Comerciais, torna-se público a todos os Srs. Accio-
nistas e credores sociais que foi efectuado em 7 de Agosto de 2001
na Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra o registo
do projecto de fusão por incorporação na sociedade IP VALE �
Gestão Imobiliária, S. A., da universalidade do património, nele se
incluindo todos os direitos e obrigações da sociedade IP TUR � Em-
preendimentos Imobiliários, S. A., mediante absorção desta última.

3. Diversos

O projecto e a documentação a ela anexa, bem como os re-
latórios e contas das sociedades dos três últimos exercícios,
podem ser consultados na sede de cada sociedade a partir desta
data.

Pelo presente, e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 100.º do
Código das Sociedades Comerciais, convoca-se a assembleia geral dos
accionistas da sociedade IP TUR � Empreendimentos Imobiliários,
S. A., para reunir na sua sede, no dia 24 de Setembro de 2001, pelas
10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre o projecto de fusão das sociedades
IP VALE � Gestão Imobiliária, S. A., e IP TUR � Em-
preendimentos Imobiliários, S. A.

Podem participar na assembleia geral todos os accionistas deten-
tores de pelo menos 10 acções, ou o representante de um grupo de
accionistas que perfaça aquele número de acções.

Conforme previsto no artigo 16.º do pacto social, verificando-se
a impossibilidade da realização da assembleia geral na data e hora
indicada por falta de quórum, esta reunirá no dia 15 de Outubro de
2001, pelas 10 horas, seja qual for o número de accionistas presen-
tes.

7 de Agosto de 2001. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 06-2-054 011

IP VALE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de Camilo Tavares de Matos, 510, 6.º, Vila Chã,
Vale de Cambra

Capital social: 964 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vale de
Cambra sob o n.º 495.

Pessoa colectiva n.º 503011045.

Aviso
Nos termos do disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código

das Sociedades Comerciais, torna-se público a todos os Srs. Accio-
nistas e credores sociais que foi efectuado em 7 de Agosto de 2001
na Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra o registo
do projecto de fusão por incorporação na sociedade IP VALE �
Gestão Imobiliária, S. A., da universalidade do património, nele se
incluindo todos os direitos e obrigações da sociedade IP TUR �
Empreendimentos Imobiliários, S. A., mediante absorção desta
última.

O projecto e a documentação a ela anexa, bem como os relatóri-
os e contas das sociedades dos três últimos exercícios, podem ser
consultados na sede de cada sociedade a partir desta data.

Pelo presente, e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 100.º do
Código das Sociedades Comerciais, convoca-se a assembleia geral dos
accionistas da sociedade IP VALE � Gestão Imobiliária, S. A., para
reunir na sua sede, no dia 24 de Setembro de 2001, pelas 10 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre o projecto de fusão das sociedades
IP VALE � Gestão Imobiliária, S. A., e IP TUR � Em-
preendimentos Imobiliários.

Podem participar na assembleia geral todos os accionistas deten-
tores de pelo menos 10 acções, ou o representante de um grupo de
accionistas que perfaça aquele número de acções.

Conforme previsto no artigo 16.º do pacto social, verificando-se
a impossibilidade da realização da assembleia geral na data e hora
indicada por falta de quórum, esta reunirá no dia 15 de Outubro de
2001, pelas 10 horas, seja qual for o número de accionistas presen-
tes.

7 de Agosto de 2001. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 06-2-054 012
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4.  Empresas � Registo comercial

LISBOA
LISBOA � 4.A SECÇÃO

CRINABEL � COOPERATIVA DE ENSINO ESPECIAL
E SOLIDARIEDADE SOCIAL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 86/830125; identificação de pessoa colectiva n.º 500338884; ins-
crição n.º 8; número e data: 19/010612.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

8 � Apresentação n.º 19/010612.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2001, para o biénio 2001-2002.
Direcção: Maria Cristina Veiga Ventura de Campos Andrada Leon,

presidente; Esmeralda Lourenço Graça Pedro Fernandes, vice-presi-
dente; Felisberto Silva Marçal, tesoureiro; Ana Isabel Monte Freitas
Vieira Ivo Cruz, secretário; José António Cunha Azevedo Bentes,
casado, residente na Rua do Cerro da Cabeça, 2, Carvoeira, Ericeira,
Maria Teresa Ricardo Romão Braz, Maria Isabel Tindade Pereira
Coutinho, vogais; Fernanda de Matos Santos Amaral Rego, 1.º su-
plente; Maria Teresa Seabra Rangel e Andrade, 2.º suplente.

Conselho fiscal: Francisco Paula dos Santos Nunes, viúvo, Estra-
da de Benfica, 329, 3.º, esquerdo, Lisboa, presidente; Raimundo
Martins Lourenço, casado, residente na Travessa da Conceição à
Lapa, 3, 1.º, esquerdo, Lisboa, secretário; Artur Dias Fernandes
Gomes, vogal; Maria Luísa Fonseca Vasco Sepulveda Afonso, resi-
dente na Avenida do Brasil, 145, 6.º, esquerdo, Lisboa, 1.º, suplente;
José Jacinto do Amaral Rego, 2.º, suplente.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10-2-124 802

PORTO
VALONGO

ACTO DE CRIAR � COMUNICAÇÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 091/
991102.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937783

FORMAS ÚTEIS � FABRICO DE ARTIGOS CERÂMICOS
E ORNAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 591/
990709.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 12748722

CÂNDIDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 20 986/
741128; identificação de pessoa colectiva n.º 500052280.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947673

IMOGUEDES � IMOBILIÁRIA E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 839/
990906.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947681

NORTEBIT � INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3479/
930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503018732.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 1998.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947690

NORTEBIT � INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3479/
930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503018732.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

A Escriturária Superior, Maria de Jesus Mesquita Marques Soares.
16947703

NORTEBIT � INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3479/
930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503018732.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947711

RESTAURANTE JARDIM � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2083/
920408; identificação de pessoa colectiva n.º 502738812.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947720
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ARMÉNIO FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 26 179/
810622; identificação de pessoa colectiva n.º 501150234.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947738

ESCOLA DE CONDUÇÃO BOA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9960/
980529.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947746

AMD � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA PROJECTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2481/
920904; identificação de pessoa colectiva n.º 502842580.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 10681426

ELECTRO SOARES M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2095/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502742917.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947770

ELECTRO SOARES M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2095/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502742917.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947762

ELECTRO SOARES M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2095/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502742917.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 1998.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947754

ÁLVARO E PAULO � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 683/
20000302.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947800

CORIBÉRICA � TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4308/
940322; identificação de pessoa colectiva n.º 502072849.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947819

RIBEIRO SILVA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 25 007/
800314; identificação de pessoa colectiva n.º 500981728.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16946952

LIJU � TÊXTEIS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 442/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502133694.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16946960

INDUTEL � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 405/
890328; identificação de pessoa colectiva n.º 502132736.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16946979

J. S. REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 23 238/
781109; identificação de pessoa colectiva n.º 500803811.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16946987
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RICARDO VALE & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 25 530/
800813; identificação de pessoa colectiva n.º 501101373.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16946995

MAIMEX � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 218/
861218; identificação de pessoa colectiva n.º 501755810.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937562

TRANSPORTADORA MODERNA DE ALFENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6138/
950809.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937570

REBELO TRADING � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9905/
980515.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937597

SALÃO DE CHÁ, CONFEITARIA PALACETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 978/
870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501858750.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937600

EXTRUPLAS � RECICLAGEM, RECUPERAÇÃO
E FABRICO DE PRODUTOS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 931/
20000419.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 15847276

REBOQUES VALONGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3072/
930315; identificação de pessoa colectiva n.º 502957417.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937619

COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL
DE LUÍS DA SILVA TEIXEIRA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 009/
980616; identificação de pessoa colectiva n.º 504310992.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937627

BORGES BASTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 16 986/
670425; identificação de pessoa colectiva n.º 500553360.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937635

ALFINVICTA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 147/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504201727.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937643

MEDISOUTO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8164/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503854450.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937546

ARNALDO MOREIRA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 22 250/
761027; identificação de pessoa colectiva n.º 500589275.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937538
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CASTRO E SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 887/
910611; identificação de pessoa colectiva n.º 502568275.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937937

ELECTROFRIO DO PORTO � MONTAGEM
E ASSISTÊNCIA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 36 527/
820602; identificação de pessoa colectiva n.º 501252088.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937929

HELISINDE � MATERIAL TÉCNICO E PAPELARIA
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2731/
921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502891688.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937872

FELMA � FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 22 824/
770520; identificação de pessoa colectiva n.º 500667535.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937910

CANALIZAÇÕES ADELINO MANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 47 922/
900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502376155.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937902

BASREBOQUES II � CONSTRUÇÃO
DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 647/
20001004.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937899

MIL LAGOS � BUFETE E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 875/
880527; identificação de pessoa colectiva n.º 501985883.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937880

QUINTA DO VISCONDE � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 040/
20001221.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937556

AZUL CELESTE � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4813/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503245593.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937554

REAC � REPRODUÇÃO DE ETIQUETAS
AUTOCOLANTES E COMPOSIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5819/
950515; identificação de pessoa colectiva n.º 503430862.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937988

LOPES, MARQUES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9710/
980401.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937970

SECULORUM � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 923/
900829; identificação de pessoa colectiva n.º 501957669.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937961
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MORADINOVA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 450/
20000124.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937740

PADARIA FLOR DA COSTA DE CORDEIRO
& OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1904/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502657677.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16937732

CLÍNICA DENTÁRIA DR.A SÓNIA ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 779/
20001103.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947894

ESTALAGEM COZINHA DE S. MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1079/
910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502599723.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947908

SUCATAS IRMÃO RUSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 309/
890310; identificação de pessoa colectiva n.º 502118776.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 1999.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947924

SUCATAS IRMÃO RUSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 309/
890310; identificação de pessoa colectiva n.º 502118776.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

14 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947932

BOTAFOGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9149/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504041819.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 11962224

 AUGUSTO ARAÚJO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 081/
991028.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947371

VALADARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6558/
951215.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Jesus
Mesquita Marques Soares. 16947363

SANTARÉM
OURÉM

AUTO RÁPIDA IDEAL DE MONTEMURO, L.DA

Sede: Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1087;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318808.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185787

MÓVEIS CANTES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1155;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133841.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12186007
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SANORÉM � SOCIEDADE OURIENSE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria Almeida, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 617; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501818596.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185779

CLÍNICA EGAS MONIZ, L.DA

Sede: Travessa da Igreja, 3, 1.º, portas 6 e 7,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1384;
identificação de pessoa colectiva n.º 503645990.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185329

TRANSPORTES SANTOS & PIEDADE, L.DA

Sede: Travessa de 10 de Junho, 9, 3.º, direito,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1818;
identificação de pessoa colectiva n.º 504918303.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 19111403

BETÃOGIL � TRANSPORTES DE BETÃO, L.DA

Sede: Vale da Perra, Atougia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1671;
identificação de pessoa colectiva n.º 504295586.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185655

LIGAMÓVEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Teresa de Ourém, 21, 3.º, C,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1911;
identificação de pessoa colectiva n.º 505152851.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185795

CONSTRUÇÕES ALDIFOZ, L.DA

Sede: Alqueidão, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1594;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158015.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 13991833

JOÃO LOURENÇO ALVES, L.DA

Sede: Corredoura, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1346;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553360.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185752

MOBILADORA OURIENSE DE REIS & REIS, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 48, 50, 52 e 54, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 170; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500511969.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185760

OUREMPRÉDIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
OURIENSE, L.DA

Sede: Carregal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 894; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502480106.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185639
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FERNANDO & FERNANDO, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 477; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501361383.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12210340

AUTO REPARADORA DIAS & DUARTE, L.DA

Sede: Henriques, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 736; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502110260.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12200174

LUCAFRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 691; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501999310.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12200190

ITELOVO � COMÉRCIO DE OVOS, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1007;
identificação de pessoa colectiva n.º 502739169.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185680

PENILDE � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 10,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504101048.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184497

OURIVESARIA SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 89, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1130;
identificação de pessoa colectiva n.º 503075523.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185701

MÓVEIS 3 A DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 307; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500756546.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12184470

AUTO CARISMA � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 7-A e 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1544;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039164.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185770

SANDY & LUÍS, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Gaveto da Rua de Castela com a Rua da Olaria,
fracção E, rés-do-chão, loja 5, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1659;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280562.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185809
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GRANJA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Granja, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1279;
identificação de pessoa colectiva n.º 503427365.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12210668

SOUSAS & SOUSAS, L.DA

Sede: Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 311; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500798672.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12210293

CONSTRUÇÕES AQUINO & SANTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto, 84 e 86,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1876;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003120.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16614712

PETRODAIRE � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
DA SERRA D�AIRE, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1247; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503348210.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16614720

RALUTE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Sede: Casa Velha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1291;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450642.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16614739

CASUR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Augusto Castilho, 3, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 685; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501986880.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12185671

LUDOFÁTIMA � OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua de São João de Eudes, 107, cave, bloco 4, porta 2,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1206;
identificação de pessoa colectiva n.º 503244090.

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.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16614747

RIO MAIOR

AFINEME � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior.

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 165, de 18 de Julho de 2001,
foi publicada com inexactidão a constituição da firma em epígrafe,
tendo sido omitido o nome de um dos sócios.

Assim, rectifica-se que onde se lê «Certifico que [...] Rio Maior,
foi constituída uma sociedade comercial por quotas» deve ler-se
«Certifico que [...] Rio Maior, e Paulo Rafael Lopes Louro, soltei-
ro, maior, residente na mesma morada, foi constituída uma socie-
dade comercial por quotas».

2 de Julho de 2001. � A Conservadora Interina, Ana Maria Cor-
reia Marto. 10-2-124 917

SETÚBAL
BARREIRO

PROJECT VIRO � GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS,
PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1367;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599464; inscrição n.º 4; nú-
mero e data: 7/010702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Certifico que por acta n.º 11 foi alterado o artigo 4.º do contrato
da referida sociedade, o qual passou a ter a seguinte redacção:

Artigo alterado: artigo 4.º
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Montante do aumento: 602 410$.
Capital: 1 002 410$.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Vitorino Vicente Rodrigues � 2500 euros;
2) Ana Maria da Costa Alves Rodrigues � 2500 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616320

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FORTE E ENXUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1942;
identificação de pessoa colectiva n.º 503446050; inscrição n.º 3; nú-
mero e data: 5/010702.

Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 20 do livro n.º 499-A do 1.º Cartório Notarial do Barreiro, foi
alterado o artigo 4.º do contrato e aditamento do artigo 10.º da re-
ferida sociedade, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 125 000 euros, uma de cada um dos sócios.

10.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade e esta pode
exigir-lhes prestações suplementares de capital até ao montante de
1 000 000 de euros.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11005777

JÚLIO & RAMOS � ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 710;
identificação de pessoa colectiva n.º 501362371; inscrição n.º 4; nú-
mero e data: 4/010702.

Certifico que, por escritura de 4 de Junho de 2001, foi alterado o
contrato da sociedade no seu artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616363

TIBA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 257;
identificação de pessoa colectiva n.º 500100306; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 19 e inscrição n.º 22; números e datas das apresenta-
ções: 1/010612 e 1/010618.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos as seguintes actos de registo:

Cessação de funções de Armando Ribeiro de Faria.
Data: 30 de Dezembro de 2000.
Nomeação de membro do conselho de administração: vogal, José

António de Barros do Sacramento Campos até 31 de Dezembro de
2001.

Data: 30 de Março de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11004754

CLÍNICA RADIOLÓGICA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 965;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926798; inscrição n.º 7; nú-
mero e data: 2/010629.

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 91 do livro n.º 191-J do Cartório Notarial do Montijo, foi alte-
rado o contrato da sociedade quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Isabel Carla Bento
Nunes Feijão e João Miguel Bento Nunes Feijão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619451

CLÍNICA CHECK-UP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 457;
identificação de pessoa colectiva n.º 500782474; inscrição n.º 9; data:
010629.

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 89 do livro n.º 191-J do Cartório Notarial do Montijo, foi alte-
rado o contrato quanto à sua alínea c), a qual passa a ter a seguinte
redacção:

c) O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Isabel Carla Bento Nu-
nes Feijão e João Miguel Bento Nunes Feijão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619443

QUIMITÉCNICA.COM � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2854;
inscrição n.º 2; número e data: 2/0100515.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal.
Data: 21 de Março de 2001.
Triénio: 2001-2003
Administradores: Francisco Xavier Lobo Cardoso Quintela, José

António Jesus Silva de Magalhães e Luís Jacinto Pereira.
Fiscal único: Patrícia Mimoso e Mendes Jorge (Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas) n.º 42, representada por Joaquim Patrí-
cio da Silva (revisor oficial de contas n.º 320); suplente, João Fer-
nandes Mendes Jorge (revisor oficial de contas n.º 546).

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12953806

RENATO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 695;
identificação de pessoa colectiva n.º 501338063; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619370
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ORTOFAR � ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 502429313; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 14772418

BORIS, RADOSLAV & PETROV � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2729;
identificação de pessoa colectiva n.º 504917560; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619001

DIDELET SANTOS � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 504374532; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11006005

ASTREIA E EMEDIEL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1656;
identificação de pessoa colectiva n.º 503033103; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618749

PORTUGAL SUL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504409942; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618730

CUNHOPEÇAS � CUNHOS CORTANTES
E PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2565;
identificação de pessoa colectiva n.º 504670484; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618706

M. A. ROLDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2614;
identificação de pessoa colectiva n.º 504587218; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15771148

CHARCUTARIA E CHURRASCARIA
RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2712;
identificação de pessoa colectiva n.º 504882155; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618560

XAVIER MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 947;
identificação de pessoa colectiva n.º 501900268; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15770877

EUGÉNIO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1453;
identificação de pessoa colectiva n.º 502727187; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618579

FRAMA � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 501464786; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618587

MATOS CARDOSO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 776;
identificação de pessoa colectiva n.º 501495487; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618595

NOVASOCARTAS � ENSINO DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2149;
identificação de pessoa colectiva n.º 503759368; data: 010627.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618366

TÁXIS COCHICHO & AMEIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 134;
identificação de pessoa colectiva n.º 500529035; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618986

TAGUS DIAL � UNIDADE DE TRATAMENTO
DE DOENÇAS RENAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2136;
identificação de pessoa colectiva n.º 503724602; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618641

BRACEVASA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500812047; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618650

MALHAS BATISTA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 501552448; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618722

CCI � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1567;
identificação de pessoa colectiva n.º 502888768; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 13190229

SANTOS & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1880;
identificação de pessoa colectiva n.º 503319031; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618633

SOARES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 198;
identificação de pessoa colectiva n.º 500558116; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12601691

ZC CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504844709; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618617

URBACITI � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2491;
identificação de pessoa colectiva n.º 504405020; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11005882

ONDA-BRINDE � SOCIEDADE
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1977;
identificação de pessoa colectiva n.º 503493929; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618358

PAULO MONTEIRO � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 503618675; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618340

ROBOL � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 501464824; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11005874
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TECNIALCOA � SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁQUINAS
DO ALCÔA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 570;
identificação de pessoa colectiva n.º 501079769; data: 010606.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11005866

LARGIRO 3 � MATERIAIS
DE  CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2316;
identificação de pessoa colectiva n.º 504047434; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 13543326

BAUGEST � CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2304;
identificação de pessoa colectiva n.º 504021087; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 10825878

ANDREIA & MIGUEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2469;
identificação de pessoa colectiva n.º 504298828; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618536

COOPERATIVA RÁDIO TÁXIS RÁPIDOS
DO BARREIRO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1075;
identificação de pessoa colectiva n.º 502119330; inscrição n.º 6; nú-
mero e data: 2/010514.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração dos estatutos e aumento de capital.
Artigos alterados: artigos 16.º, n.º 1, 4.º
Capital: 217 500$.
Órgãos sociais nomeados para o triénio: 2001-2003.
Direcção: presidente, José Garra Palito; secretário, Mário Guer-

reiro; tesoureiro, Jorge Manuel Iria Madeira.
Conselho fiscal: presidente, Valdemar dos Santos Correia Moreira;

vogais: Carlos do Vale Patornilho, José Manuel de Campos Correia.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235822

GENERAL & VILAS � EMPREITEIRO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2929;
inscrição n.º 1; número e data: 2/010705.

Certifico que, por escritura de 12 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 68 do livro n.º 292-J do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída entre Francisco Joaquim General Pires e Maria José Vilas-Boas
Felício Pires, a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação General & Vilas � Emprei-
teiro de Construção Civil, L.da, tem a sua sede na Travessa do Par-
que, 5, 3.º, esquerdo, Quinta da Lomba, freguesia de Santo André,
concelho do Barreiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: empreitadas de assentamentos de
tijolos, azulejos, mosaicos, cantarias, mármores, reboucos e remo-
delações.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro, de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma
de 2500 euros, pertencente ao sócio Francisco Joaquim General Pires
e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Maria José Vilas-Boas
Felício Pires.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas a favor de estranhos depende
do consentimento da sociedade à qual, em primeiro lugar, e aos
sócios em segundo, é reconhecido o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, pertencem a ambos os
sócios desde já nomeados gerentes.

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação, bem como de
arresto, penhora ou apreensão de qualquer quota, a sociedade fica
com o direito de amortizar ou adquirir as quotas de qualquer dos sócios
pelo valor que resultar do último balanço.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616290

RAMINHOS � TECTOS FALSOS DECORAÇÕES
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2925;
inscrição n.º 1; número e data: 3/010704.

Certifico que, por escritura de 19 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 97 do livro n.º 196-F do 2.º Cartório Notarial do Barreiro, foi
constituída entre António José Raminhos Alves e Isabel Susana
Bastias Bação Alves e a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o
constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Raminhos � Tectos Falsos De-
corações e Afins, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel Bom-
barda, 296, 2.º, direito, freguesia da Verderena, concelho do Bar-
reiro.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir
a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou
encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de serralharia civil, tectos falsos, decorações e afins do interior.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio António José
Raminhos Alves; uma quota do valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Isabel Susana Bastias Bação Alves.
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4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer a ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, porém a estranhos fica dependente do prévio consenti-
mento dos sócios não cedentes, que terão sempre o direito de pre-
ferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616231

ALMAQUE � TRANSPORTES E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2920;
identificação de pessoa colectiva n.º 502211644; inscrição n.º 8; nú-
mero e data: 2/010704.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2001, lavrada a
fl. 119 do livro n.º 150-I do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
alterados os artigos 3.º, 5.º e n.º 1 do artigo 6.º do contrato, da re-
ferida sociedade ficando os mesmos com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua dos Três Concelhos, Vivenda
Carapinha, Penalva, freguesia de Santo António da Charneca, con-
celho do Barreiro.

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, António Salsinha Carapi-
nha e Maria Dalila Gomes da Silva Carapinha.

6.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pela sócia Maria Dalila Gomes da Silva Carapinha, desde já nomea-
da gerente e pelos já gerentes António Salsinha Carapinha e Antó-
nio Manuel da Silva Carapinha.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12221732

MADEIRA & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2000;
identificação de pessoa colectiva n.º 503536997; inscrição n.º 4; nú-
mero e data: 1/010705.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2001, lavrada a
fl. 40 do livro n.º 179-F do 2.º Cartório Notarial do Barreiro, foi
alterado o artigo 3.º do contrato da referida sociedade que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio António José
Martins Madeira; uma quota do valor nominal de 2500 euros, per-
tencente ao sócio João José Martins Madeira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616282

SEIDI & ALIU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2924;
inscrição n.º 1; data: 010704.

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 39 do livro n.º 121-I do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída entre Djubairo Seidi e Aliu Seidi, a sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Seidi & Aliu, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Maria Lalande, 45, 3.º, direito, freguesia do Lavradio,
concelho do Barreiro.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local permitido por lei, bem como abrir,
transferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências ou outras formas de representação no País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, reparação de edifícios e serviços de acabamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
5 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade

em fianças, abonações, letras de favor e mais actos e contratos
alheios aos negócios da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos restantes sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da gerência poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de 10 000 euros, po-
dendo também os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições legais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou quotas pertencentes
a qualquer sócio nos casos e termos seguintes:

a) Por acordo entre os sócios;
b) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora, ou sujeita a

apreensão judicial, ou providência cautelar com idêntica finalidade,
se o titular não conseguir desonerá-la antes da publicação destinada
à convocação dos credores desconhecidos;

c) Se a quota tiver sido cedida contra o estabelecido no contrato
social;

d) Quando a quota deixe de pertencer na totalidade ao seu ti-
tular, por virtude de partilha subsequente a divórcio ou separação
judicial.

2 � Salvo disposição legal em contrário, o valor da amortização
da quota será o que lhe corresponder segundo o último balanço apro-
vado.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 14087316

SEGUM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2184;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822710; data: 010702.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619710

GRUPO IMOBILIÁRIO DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 501960961; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619702

GESTINDÚSTRIA � PARQUES EMPRESARIAIS,
URBANIZAÇÕES, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2183;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822698; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619699

JORGE PEDROSO � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1847;
identificação de pessoa colectiva n.º 503264580; data: 010706.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616304

NETSIZE � ENGENHARIA E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2905;
inscrição n.º 3; número e data: 1/010606.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2000, lavrada
a fl. 105 do livro n.º 198-N do 1.º Cartório Notarial de Almada, foi
alterado o pacto social da dita sociedade ficando os artigos 1.º, 3.º e
4.º do contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de NETSIZE � Engenharia e
Sistemas Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel
Bombarda, 74, Centro Comercial Bombarda, loja 5, freguesia e con-
celho do Barreiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de máquinas e material
de escritório; material eléctrico e electrónico; equipamentos infor-
máticos; marketing e publicidade; serviços de assistência técnica;
formação; telecomunicações, novas tecnologias e engenharia; siste-
mas informáticos, sistemas de audio e vídeo e automação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

18 de Junho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11005017

LEXIBOOK � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2414;
identificação de pessoa colectiva n.º 504024469; data: 010705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616010

TRANSPORTES RODRIGUES & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 552;
identificação de pessoa colectiva n.º 500289476; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619419

DISURBE � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2492;
identificação de pessoa colectiva n.º 504405063; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619320

DUARTIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2725;
identificação de pessoa colectiva n.º 504929224; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619664

PEDRO RAPOSO � ENGENHARIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504665537; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619311

SIMBIOSE � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503078433; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 14925222
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ADEGA PARQUE � CASA DE PASTO E TABERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1372;
identificação de pessoa colectiva n.º 502622741; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619052

BULIS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2681;
identificação de pessoa colectiva n.º 504760343; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619060

VIRUS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1936;
identificação de pessoa colectiva n.º 503421774; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619656

BACTÉRIA � RELOJOARIA OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2687;
identificação de pessoa colectiva n.º 504705911; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619048

OLIVEIRA & PALMEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1845;
identificação de pessoa colectiva n.º 502598581.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619044

INFORSANTOS � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1769;
identificação de pessoa colectiva n.º 503165476; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619036

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
PÉROLA DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 500528780; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618994

ÁLVARO COVELO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 501801545; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619478

FIMONTES � CENTRO DE ASSISTÊNCIA
ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504299000.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619486

B. R. R. � MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1908;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385077; data: 010709.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11004606

ÁGUAS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 500864543; data: 010709.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616673

JÚLIO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 608; data:
010706.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616568



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 190 � 17 de Agosto de 200117 628

CENTRO DE CARDIOLOGIA DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2345;
identificação de pessoa colectiva n.º 504073346; data: 010706.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616550

RAMOS & PEDROSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2579;
identificação de pessoa colectiva n.º 504437941; data: 010706.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616533

PROARPA � ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2361;
data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619931

FREDIBOR � CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2628;
identificação de pessoa colectiva n.º 504511017; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619923

ATAGUIA PORTUGUESA DE VÁLVULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1898;
identificação de pessoa colectiva n.º 503165107; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619915

MARTIBORGES � PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1937;
identificação de pessoa colectiva n.º 503421790; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619893

ALVES, ROLDÃO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1996;
identificação de pessoa colectiva n.º 503537063; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15771156

MATOS JOALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 810;
identificação de pessoa colectiva n.º 501584749; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618609

BELVANA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 827;
identificação de pessoa colectiva n.º 501639772; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618544

CESARTÉCNICA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1035;
identificação de pessoa colectiva n.º 502059010; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618552

AMÂNDIO RAMIÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2923;
inscrição n.º 1; número e data: 7/010706.

Certifico que, por escritura de 4 de Julho de 2001, lavrada a
fl. 41 do livro n.º 110 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe,
por Amândio António dos Santos Ramião, cujo contrato é o cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amândio Ramião � Construção
Civil, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. António Chatillon,
70, 1.º, direito, Lavradio, freguesia do Lavradio, concelho do Bar-
reiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando este nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme decidir.
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2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é suficiente a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616380

AUTO TÁXIS � J. M. FERRÃO & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2927;
inscrição n.º 1; número e data: 5/010704.

Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 142 do livro n.º 108 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre José Marques
Ferrão e Maria dos Anjos Delgado, a sociedade em epígrafe cujo
contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis � J. M. Ferrão &
Delgado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bom Sucesso, 1, Mata
dos Loios, Lavradio, freguesia de Lavradio, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

12 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616371

CONSTRUÇÕES P. R. LOPES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2422;
identificação de pessoa colectiva n.º 504233564; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618250

COVELO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 33; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500079846; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619494

AUTO TÁXIS MATEUS & CARDIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2378;
identificação de pessoa colectiva n.º 500841195; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 13090909

GRAÇA & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 500129509.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619427

APOLINÁRIO & FILHO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1519;
identificação de pessoa colectiva n.º 502820322.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619400

JOSANA � PRODUTOS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1580;
identificação de pessoa colectiva n.º 502906995.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619397

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
LISBOA & ISQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1459;
identificação de pessoa colectiva n.º 502742763; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619435

CONSTRUÇÕES CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 864; data:
010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619524
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SANTA MARTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2146;
identificação de pessoa colectiva n.º 501726896; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619516

LARPINTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1047;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074035.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619508

CLIM�HERTZ � CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2809;
data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619010

RESTAURANTE TÍPICO MANUELA BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502556188; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618110

ESTILO DE GESTÃO � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1830;
identificação de pessoa colectiva n.º 503255017; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12973092

TÁXIS ALMEIDA & CANTANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504540661; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618978

NUNES & FARIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1969;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476412; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618854

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 502456426; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618862

ANOCIAL � ANODIZAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 391;
identificação de pessoa colectiva n.º 500021821; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618870

CRUZ & CONTREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 850; data:
010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618889

J. F. N. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2014;
identificação de pessoa colectiva n.º 503547379; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618897

LIVRARIA DU BOCAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 501855220; data: 010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619389

REBOLA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501685251; data: 010629.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619141

AMÉRICO, RODRIGUES & SERUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 87; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500020183; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619150

PEDROTO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1893;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341312; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619303

SONHOS & FANTASIAS � COMÉRCIO
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2247;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919691; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616355

FARELO & MENDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2405;
identificação de pessoa colectiva n.º 502881275; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616347

VAZ & ORLANDO � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2679;
identificação de pessoa colectiva n.º 504656538; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15618951

PROJECT VIRO � GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS,
PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1367;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599464; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619907

SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS PAVIGER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504021540; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619958

INDSER � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DA
METALOMECÂNICA, ELECTRICIDADE E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1273;
identificação de pessoa colectiva n.º 502474343; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619630

ICF � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2732;
identificação de pessoa colectiva n.º 504771116; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619885

AMARO � AUTO REPARADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 502217456; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619362

MULTICORDE � COMÉRCIO INDÚSTRIA DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1731;
identificação de pessoa colectiva n.º 503127418; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619877

IRMÃOS FERREIRAS & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2558;
identificação de pessoa colectiva n.º 500606650; data: 010702.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11005580

DISTRIBARREIRO � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2780;
data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619680

SEPAS � SOCIEDADE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1454;
identificação de pessoa colectiva n.º 502732725; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11851279

ROQUE & SANTOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503746452; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619753

ALBIFOR � CENTRO DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502215801; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619745

DIAS & CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919934; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619729

MASTERTIME � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2429;
identificação de pessoa colectiva n.º 504256467; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619737

SOPERSEL � SOCIEDADE DE PERFUMARIA
SELECTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503421650; data: 010705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616525

J. J. CALAPEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1883;
identificação de pessoa colectiva n.º 503342602; data: 010705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616517

BRANDSWEET � INDÚSTRIA QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2666;
identificação de pessoa colectiva n.º 504650670; data: 010705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616274

NOVA ATITUDE � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2242;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919926; data: 010705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 16638050

ALX � FRUTAS, IMPORTAÇÃO E ABASTECIMENTO
DE FRUTAS DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1458;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743344; data: 010705.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616266

MÁRIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500884692; data: 010704.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616258

PERDIGÃO & MARQUES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2424;
identificação de pessoa colectiva n.º 504235044; data: 010704.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 06733930

GAMBOA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500123721; data: 010704.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616223

CARLOS GASPAR, ENGENHARIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2411;
identificação de pessoa colectiva n.º 504198777; data: 010704.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616215

PANIDRÉ � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2430;
identificação de pessoa colectiva n.º 503898350; data: 010703.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12953563

H. C. D. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2142;
identificação de pessoa colectiva n.º 503724564; data: 010703.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616177

TUBOTECTO � CANALIZAÇÕES
E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2806;
identificação de pessoa colectiva n.º 505166593; data: 010703.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619028

MIMOGAL � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1104;
identificação de pessoa colectiva n.º 502187646; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619184

CEMEBA � CENTRO MÉDICO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 500682976; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619133

SERUCA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1960;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476110; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619176

SERUCA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1959;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476129; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619168

BAZAR DA SAÚDE � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2701;
identificação de pessoa colectiva n.º 504806793; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619672

J. J. GONÇALVES ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 28; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500145199; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12235636
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IDEAL ELÉCTRICA � PROJECTOS MONTAGENS
E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1533;
identificação de pessoa colectiva n.º 502846984; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 14528690

MARGARIDA AVENÇA LOURA MADALENO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1158;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336757.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 14539209

PINGUIM FRIO � REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO
E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1106;
identificação de pessoa colectiva n.º 502193646; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 14539063

CONTA CORRENTE � ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983616; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619079

CASAL DA PAZ � TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2373;
identificação de pessoa colectiva n.º 504132318; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da Con-
ceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619460

CENTRO OTORRINO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2222;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861286; data: 010703.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15619966

ALVES & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757534; data: 010710.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616690

MOTORTRADE � EMPRESA COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2007;
identificação de pessoa colectiva n.º 503536970; data: 010710.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616606

JUSTOCAR � COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 501587004; data: 010710.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616592

CONSUMINFOR � CONSUMÍVEIS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1621;
identificação de pessoa colectiva n.º 502970995; data: 010710.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 15616584

ARRAIS � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 503110981; data: 010710.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12955647

HABIPAX � CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 501293698; data: 010710.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 12955531
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MOTO PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1403;
identificação de pessoa colectiva n.º 502665220; data: 01079.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Marianela da
Conceição Sameiro Barão Meira Miranda. 11004614

MONTIJO

V. S. G. � VULCANIZADORA
DE SARILHOS GRANDES, L.DA

Sede: Avenida da República, 15, Sarilhos Grandes,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2689/
010416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º David Barreto Carregosa, casado segundo o regime da comu-

nhão de adquiridos, com Maria Gertrudes da Piedade Silva Barreto,
residente na Estrada Nacional, porta 15, dita freguesia de Sarilhos
Grandes;

2.º Maria Gertrudes da Piedade Silva Barreto, casada e residente
com o primeiro outorgante.

Pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura, estipulam
um contrato de sociedade, sob a forma de sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma V. S. G � Vulcanizadora de Sa-
rilhos Grandes, L.da

2 � A sua sede é na Avenida da República, 15, dita freguesia de
Sarilhos Grandes, concelho do Montijo.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do con-
celho do Montijo ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de pneus novos e
usados, vulcanizações e reparações de pneus e câmaras-de-ar, mon-
tagem e calibragem de rodas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio David Barreto Carregosa, e outra de
500 euros, pertencente à sócia de Maria Gertrudes da Piedade Sil-
va Barreto.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo do
sócio David Barreto Carregosa, desde já nomeado gerente, dispensa-
do de prestar caução, que terá ou não remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é necessária a assinatura do gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fianças, abo-
nações, letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio con-
sentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de prefe-
rência.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através
de cartas registadas ou protocoladas.

Transitório

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, depositado na conta bancária da sociedade, a fim
satisfazer as despesas de constituição e registo da sociedade, bem
como a aquisição de bens e equipamentos necessários para o início
da sua actividade.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354381

SINES

SINESRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 1, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 623; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504177222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2000, bem como a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2001.

22 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tieles
Rodrigues. 10048286

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

CENTRO DE MASSAGENS � SOUSA RANHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 228/
850222; identificação de pessoa colectiva n.º 501551891; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062920

CARLOS DA VEIGA FERNANDES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 601/
990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504397125; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062963

CAMITINTAS, COMÉRCIO DE TINTAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 266/
870706; identificação de pessoa colectiva n.º 501848860; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062971

RÉDITOR, CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 262/
870622; identificação de pessoa colectiva n.º 501842411; data da
apresentação: 010629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063013

GONÇALVES, JESUS & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 456/
940916; identificação de pessoa colectiva n.º 503504530; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062980

HABI-SEIXAS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 650/
000627; identificação de pessoa colectiva n.º 504972308; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062998

DECORLINHA � TÊXTEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 435/
931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503098442; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063005

M. A. S. C., CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 606/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504562851; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063021

CONSTRUCAMINHA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 661/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505263696; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063030

INSTALAÇÕES MARTINEZ IGLÉSIAS CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 698/
010705; identificação de pessoa colectiva n.º P 505624184; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/010705.

Certifico que entre Patrícia Martinez Iglésias e Miguel Angel
Martinez Iglésias foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Instalações Martinez Iglésias � Ca-
nalizações e Climatização, L.da, e tem a sua sede social na Avenida
de São João de Deus, 6, na freguesia e concelho de Caminha.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá insta-
lar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representa-
ção onde e quando julgar conveniente, podendo ainda mudar a sede
social para qualquer local do concelho de Caminha ou para conce-
lho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em instalações, nomeadamente de cana-
lizações, climatização e eléctricas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas no valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Patrícia Martinez Iglésias e Miguel Angel Martinez Iglésias.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, pertence aos dois sócios, que desde já fi-
cam nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade é suficiente a as-
sinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém,
quando feita a favor de terceiro, carece do consentimento da socie-
dade, tendo esta, em primeiro e os restantes sócios, em segundo, o
direito de preferência na sua aquisição.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades especi-
ais, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Em ampliação dos seus poderes normais e, mesmo antes do regis-
to da sociedade, a gerência poderá: adquirir, alienar, trocar, onerar,
arrendar ou tomar de arrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira, em quaisquer condições e
prazos, relativamente a quaisquer móveis ou imóveis.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063099

VEIGA & BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 238/
860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501676406; data da
apresentação: 010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 09062955

BARROS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 394/
270891; identificação de pessoa colectiva n.º 502623195; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063200
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REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 502474742; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063218

PROMASTUQUE � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 341/
900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502317841; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063226

O ALHO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 502/
960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503625922; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063196

SULPOENTE, PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 339/
900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502284960; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063188

MATOS & CANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 28/
550714; identificação de pessoa colectiva n.º 500486247; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063170

RUSTINERY � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 434/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503087416; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063153

PIRES MOREIRA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 60/
650505; identificação de pessoa colectiva n.º 500218943; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063161

J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 288/
880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501997954; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063234

PEDROSA & VIVO � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 554/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504137964; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063145

M. D. J. RIBAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 425/
930420; identificação de pessoa colectiva n.º 503000159; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063137

V. B. M. � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 293/
881031; identificação de pessoa colectiva n.º 502059427; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063110

ANA VALENTE � CONTABILIDADE, CONSULTADORIA
FISCAL E DE GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 630/
000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504830660; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063129

SERRALHARIA ARGELENSE DE AFONSO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 354/
900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502387920; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062866
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NATUR-SUMO � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 599/
990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504397109; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063080

PROFIDOCE � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 563/
980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504150936; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063072

ANCORDENTE � MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 428/
930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503084808; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063064

NÓBILE � PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 465/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503417700; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063056

NOBILCLÍNICA � DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 573/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504221930; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063048

JOÃO LUÍS POMBAL RIO TINTO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 699/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º P 505622831; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010709.

Certifico que João Luís Pombal Rio Tinto constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade por quotas, que tem o outorgante João
Luís Pombal Rio Tinto, como único sócio.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma João Luís Pombal Rio Tinto � Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Fornas, na freguesia de
Venade, do concelho de Caminha.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por uma quota única desse valor.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será desempenhada pelo único sócio João
Luís Pombal Rio Tinto, nomeado gerente, sendo suficiente a sua
intervenção para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade entra em actividade nesta data, ficando a gerência
autorizada a levantar o capital depositado a fim de custear as despe-
sas de constituição e registo da sociedade, instalação da sede social
e compra de bens de equipamento.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09063102

ABEL NARCISO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 221/
831230; identificação de pessoa colectiva n.º 501413944; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 09062858

PAREDES DE COURA

RK � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 22, 1.º, Vila,
Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 119/970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503839213.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 12098671

RUCANORTE � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 22, 1.º, Vila,
Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 142/980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504195506.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 12098680

TRANSCOURA � TRANSPORTES DE CARGA
DE COURA, L.DA

Sede: Quintão, Ferreira, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 52/910904; identificação de pessoa colectiva n.º 501724257.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 12098698

LMF, SOCIEDADE DE CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTADORIA FISCAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Hintz Ribeiro, Vila, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 2/000118; identificação de pessoa colectiva n.º 504764993.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 12098663

CRISTÓVÃO & CÂNDIDA PEREIRA, L.DA

Sede: Outeiro, Formariz, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 104/940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503217140.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 12098655

SILVA, CARVALHO E SILVA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Narciso Alves da Cunha, Vila,
Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 71/910626; identificação de pessoa colectiva n.º 502187433.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 12098647

PONTE DE LIMA

ANTÓNIO JOSÉ BARROS & CASTRO, L.DA

Sede: Faldejães, Arcozelo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 974; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010706.

Certifico que entre António José Barros e Castro, casado com
Maria Aurora Fernandes da Cruz Castro na comunhão de adquiridos,
e, Maria Aurora Fernandes da Cruz Castro, casada com o citado
António José Barros e Castro, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António José Barros e Castro,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Faldejães, freguesia de Arcozelo,
concelho de Ponte de Lima.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
te em táxi.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio António José Barros e Castro, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 08564698

NEIVAMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Casais, Poiares, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 979; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20010711.

Certifico que entre Fernando Silva Martins da Costa, solteiro,
maior; Fernando Manuel Amorim Barbosa, casado com Cristina de
Jesus Marques Rodrigues na comunhão de adquiridos, e, Mário An-
tónio Martins dos Reis e Santos, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEIVAMAT � Materiais de
Construção, L.da, e tem a sua sede no lugar de Casais, freguesia de
Poiares, concelho de Ponte de Lima.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de materiais e equipamentos para a construção civil,
designadamente de artigos sanitários.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 100 000$, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
700 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas
prestações iguais e semestrais, com vencimento seis meses e um ano
após o referido balanço.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 08564710

TRANSBEIRALIMA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Igreja, Beiral, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 977; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010710.

Certifico que entre José Carlos Baptista Amorim, casado com
Susana Isabel Francisco de Sá na comunhão de adquiridos, e Óscar
Ricardo Baptista Amorim, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSBEIRALIMA � Transportes,
L.da, com sede no lugar da Igreja, freguesia de Beiral do Lima, con-
celho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal

de 45 000 euros, pertencente ao sócio José Carlos Baptista Amo-
rim, e uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
Óscar Ricardo Baptista Amorim.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios e o não sócio
Manuel Pereira de Amorim, casado, residente no lugar da Igreja,
freguesia de Beiral do Lima, concelho de Ponte de Lima.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes ou apenas a assinatura do gerente José Carlos Baptista Amo-
rim.

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, e tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imó-

veis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis, de e para a sociedade,

podendo celebrar quaisquer contratos leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judici-

al, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 08564701

CARLOS PISCO & FREITAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Poço de Cabaços, Feitosa, 4900 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 884/20010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505208970;
entrada n.º 1/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 08564256

PAULO & CARLA, L.DA

Sede: Gândara, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 872/20001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505206587;
entrada n.º 1/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 08564230
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CONSTRUÇÕES JOSÉ ARMANDO, L.DA

Sede: Freixoeiro, Rebordões, Souto, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrí-
cula n.º 975; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20010706.

Certifico que entre José Armando Fernandes da Cruz, casado com
Rosa Maria de Oliveira Cerqueira da Cruz na comunhão de adquiri-
dos, e, Rosa Maria de Oliveira Cerqueira da Cruz, casado com o ci-
tado José Armando Fernandes da Cruz foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções José Armando,
L.da, tem a sua sede no lugar de Freixoeiro, da freguesia de Rebordões
(Souto), deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar,
transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, por simples deliberação da ge-
rência.

2.º

O objecto social consiste no seguinte: construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, equivalente por utilização da taxa de conversão de
um euro (200,482), ao montante de 1 002 410$ e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, José Armando Fernandes da Cruz e Rosa Maria de
Oliveira Cerqueira da Cruz.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio José
Armando Fernandes da Cruz que, desde já, é nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios; porém, quando a favor de estranhos, depende de autorização
da sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso
de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

7.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos actos
e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e início
de actividade, incluindo, os custos inerentes aos actos de constitui-
ção, registo e aquisição de máquinas e materiais, ficando o gerente,
desde já, autorizado a efectuar o levantamento do capital social
depositado, a fim de fazer face aos referidos encargos e aos demais,
referentes à instalação e apetrechamento da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 08564310

VALENÇA

UNIÃO EMPRESARIAL DO VALE DO MINHO

Sede: Avenida de Espanha, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 2; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501191305; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 7/010725.

Certifico que foi registada a constituição de pessoa colectiva de
utilidade pública, cujos estatutos consubstanciados na última escritu-
ra de alteração são os seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A união denomina-se União Empresarial do Vale do Minho.

ARTIGO 2.º

A União Empresarial do Vale do Minho terá duração ilimitada,
ilimitado será também o numero dos seus sócios e não poderá ex-
tinguir-se a não ser nos casos previstos ou na lei civil ou nos pre-
sentes estatutos.

ARTIGO 3.º

A União Empresarial do Vale do Minho é uma entidade dotada de
personalidade jurídica, com capacidade para agir na prossecução dos
fins que lhe são atribuídos nos termos da lei civil e dos presentes
estatutos.

ARTIGO 4.º

A União Empresarial do Vale do Minho representa todas as acti-
vidades de comércio, indústria e serviços.

ARTIGO 5.º

A União Empresarial do Vale do Minho é constituída por pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que exerçam ac-
tividades comerciais, industriais ou de serviços, em qualquer local do
território português e mostrem interesse em aderir a esta entidade.

§ único. Os administradores, directores ou gerentes de sociedades
poderão ser admitidos individualmente quando as sociedades em que
exerçam funções estiverem inscritas como sócios da instituição.

ARTIGO 6.º

A União Empresarial do Vale do Minho tem a sua sede na Ave-
nida de Espanha, em Valença, podendo abrir delegações em qualquer
outra localidade do território nacional, ou fora. dele, bem como
delegar em outras instituições congéneres a prossecução de algum
ou de alguns dos seus fins sociais, sempre que a realização destes a
aconselhe ou justifique.

ARTIGO 7.º

A União Empresarial do Vale do Minho, tem por objectivo:
a) A defesa dos legítimos interesses e direitos de todos os associa-

dos, seu prestígio e dignificação;
b) Promover o espírito de solidariedade e apoio recíproco entre

os associados, a fim de ser criado o verdadeiro espírito de classe;
c) Contribuir para o fortalecimento da economia nacional e, em

especial para o desenvolvimento do comércio, indústria e serviços
dos concelhos de Valença, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Vila
Nova de Cerveira e Caminha.

ARTIGO 8.º

Para os fins referidos no artigo anterior, constituem atribuições
da União Empresarial do Vale do Minho:

a) Manutenção de serviços administrativos com capacidade de asse-
gurarem, o, trabalho, resultante da prossecução dos fins estatutários;

b) Constituição de comissões permanentes ou eventuais para o
estudo dos problemas dos ramos de actividade comercial, industrial
e serviços, que a União representa;

c) Organização de exposições e feiras;
d) Programas de formação profissional;
e) Inquéritos de conjuntura, estudos sectoriais de mercado;
f) Detecção de estrangulamentos que dificultem o normal desenvol-

vimento do comércio, da indústria, serviços e da sua eliminação;
g) Quaisquer outras acções de interesse dos seus associados.

ARTIGO 9.º

Para a eficaz prossecução das atribuições genéricas referidas no
artigo anterior, são funções específicas desta União:

1.º Estudar os problemas que digam respeito ao progresso econó-
mico do País, bem como, as leis, regulamentos e medidas que inte-
ressam ao exercício das actividades dos seus associados;
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2.º Representar os associados junto de quaisquer entidades ou or-
ganismos públicos ou privados, organizações profissionais do comér-
cio, indústria e serviços, nacionais ou estrangeiras, associações sin-
dicais ou de classe, onde por lei ou, por convite, venha a ser chamada
a colaborar;

3.º Organizar ou cooperar na realização de conferências, congres-
sos, exposições e feiras comerciais e industriais e de actividades de
serviços, no País ou no estrangeiro;

4.º Promover, receber e organizar missões comerciais e industri-
ais ao estrangeiro, com vista ao alargamento do intercâmbio eco-
nómico do País com o exterior;

5.º Colaborar com organismos oficiais e outras entidades para a
solução dos problemas económicos, sociais e fiscais dos sectores;

6.º Apresentar aos órgãos de soberania e às autoridades adminis-
trativas competentes, os pontos de vista das actividades comerciais,
industriais, e de serviços, no campo das suas atribuições;

7.º Estudar e propor a solução dos problemas, que se refiram a
horários e modo de funcionamento dos sectores comercial, industri-
al e de serviços que representa;

8.º Coordenar e regular o exercício das actividades dos ramos do
comércio, indústria e serviços representados, protegendo-os contra
práticas de concorrência desleal, lesivas do seu interesse e bom nome,
na defesa dos legítimos direitos empresariais no âmbito dos superiores
interesses da economia nacional;

9.º Elaborar os estudos e propostas necessárias, com vista à ob-
tenção de soluções colectivas para questões de interesse geral, desig-
nadamente quanto à regulamentação do trabalho;

10.º Estudar e encaminhar as pretensões dos associados em maté-
ria de segurança social;

11.º Estudar e defender o interesse das pequenas e médias empre-
sas dos sectores  que representa, por forma a garantir-lhes a adequa-
da protecção;

12.º Intervir, sempre que necessário, no estudo e discussão de
acordos comerciais com países estrangeiros e, em qualquer caso,
representar os interesses dos sectores de importação e exportação,
nas respectivas negociações;

13.º Emitir certificados de origem destinados a provar a origem e
as características específicas das mercadorias, com vista a satisfazer
as formalidades comerciais ou aduaneiras exigidas pelas normas e
costumes do comércio internacional;

14.º Registar os contratos de representação válidos concedidos aos
sócios, quando por eles solicitados, mediante títulos conforme com
os usos normais do comércio e emitir certificados atestando a exis-
tência desses contratos;

15.º Fomentar o intercâmbio, em todos os domínios, entre os
sócios e com outras instituições congéneres estrangeiras;

16.º Promover, por intermédio de adequados programas de for-
mação, o desenvolvimento cultural, material e profissional dos só-
cios;

17.º Promover a criação e funcionamento de serviços de interes-
se comum para os associados, designadamente consulta e assistência
jurídica sobre os assuntos exclusivamente ligados ao seu ramo de
actividade;

18.º Promover a sua integração, desde que vantajosa, em uniões,
federações ou confederações, com fins idênticos ao desta União;

19.º Organizar e manter organizado o cadastro dos associados e
obter deles informações necessárias para o uso e utilidade da União;

20.º Assegurar, através dos seus órgãos directivos, pelas comis-
sões permanentes ou por delegação especialmente escolhidos e pe-
los seus serviços, a melhor representação dos interesses que lhe es-
tão confiados em organismos oficiais para que for escolhida ou junto
de quem deve actuar;

21.º Tomar a seu cargo, se tal missão lhe vier a ser confiada, a
gestão de armazéns, parques industriais ou de transportes e
entrepostos, com vista a promover o desenvolvimento do comér-
cio, da indústria e dos serviços, no âmbito de uma economia de
mercado;

22.º Promover a divulgação, pelos meios mais adequados, das in-
formações que reputar de interesse para os sócios.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 10.º

Os sócios da União Empresarial do Vale do Minho classificam-se
em três categorias: honorários, efectivos e colaboradores:

1.º São sócios honorários as individualidades ou instituições que,
tendo prestado relevantes serviços às actividades económicas na-

cionais, mereçam tal distinção, a conferir pela assembleia geral, sob
proposta da direcção, ou, em resultado de deliberação favorável de,
pelos menos, 50 sócios;

2.º São sócios efectivos as pessoas singulares ou colectivas que se
encontrem nas condições previstas no artigo 5.º, § único, e paguem
a jóia nos termos do artigo 17.º

3.º São sócios colaboradores as individualidades que sejam convi-
dadas, em virtude das suas qualificações especiais, a dar a sua colabo-
ração para os trabalhos desta União.

ARTIGO 11.º

A qualidade de sócio efectivo da União Empresarial do Vale do
Minho é adquirida pelas pessoas referidas no artigo 5.º dos presentes
estatutos que vejam o correspondente pedido, formalizado por es-
crito, deferido pela direcção. Os casos de indeferimento são obriga-
toriamente analisados pela assembleia geral, que por maioria dos sócios
presentes, decidirá a manutenção ou não do deferimento.

ARTIGO 12.º

Perdem a qualidade de sócios aqueles que:
1.º Tiverem sido condenados, por sentença com trânsito em julgado,

por crime de difamação contra qualquer associado ou associados;
2.º Tiverem falência declarada com trânsito em julgado no tribu-

nal competente;
3.º Deixarem de liquidar as respectivas quotas durante três meses

e que, depois de avisados, por escrito em carta registada com aviso
de recepção, não regularizem o seu débito, no prazo de 15 dias a
contar da data de expedição da referida carta;

4.º Agirem de forma, directa ou indirecta, em contradição com a
letra ou o espírito dos presentes estatutos.

§ 1.º Nos casos referidos nos n.os 1, 2 e 4 do corpo deste artigo,
a expulsão de sócio compete à assembleia geral, sob proposta da
direcção.

§ 2.º No caso referido no n.º 3, a expulsão de sócio é da exclusiva
competência da direcção.

§ 3.º O sócio que tiver sido expulso com fundamento no n.º 3 do
deste artigo, poderá ser readmitido a qualquer tempo, com obser-
vância do disposto no artigo 11.º dos presentes estatutos devendo,
no entanto, pagar de uma só vez tanto a nova jóia de inscrição como
a importância correspondente ao dobro do valor das quotas que se-
riam devidas desde a data da sua expulsão até à data da sua
reademissão.

ARTIGO 13.º

O sócio que, voluntariamente, quiser deixar de ser membro desta
União deverá comunicar a sua decisão, por carta registada, à direc-
ção e liquidar a sua quotização até à data da comunicação.

Direitos e obrigações

ARTIGO 14.º

São direitos dos sócios efectivos:
1.º Tomar parte nas assembleias gerais, nas condições de repre-

sentação estabelecidas nos presentes estatutos, participando nos tra-
balhos e votações que nelas houver lugar;

2.º Requerer a convocação da assembleia geral nos termos do ar-
tigo 24.º

3.º Eleger e ser eleito para qualquer cargo dos corpos sociais desta
União;

4.º Frequentar as instalações desta União e utilizar os seus servi-
ços, nas condições que forem estabelecidas em regulamento próprio
a elaborar pela direcção;

5.º Solicitar as informações que houver por convenientes sobre a
actividade desta União;

6.º Reclamar ou denunciar perante os órgãos sociais, dos actos
que considerem lesivos dos interesses dos associados ou da União
Empresarial do Vale do Minho;

7.º Sugerir, por escrito, à direcção tudo quanto julgue de interesse
para esta União ou para as actividades que ela representa;

8.º Examinar os livros e demais documentação desta União nas
épocas que, para esse efeito, tenham sido indicadas;

9.º Desistir da qualidade de sócio, desde que apresente por escrito
o seu pedido de demissão.

ARTIGO 15.º

São deveres dos sócios efectivos:
1.º Contribuir, por meios ao seu alcance, para o desenvolvimento

e prestígio desta União;
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2.º Aceitar e exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos
para que foram eleitos ou designados, nos corpos sociais ou para
alguma actividade relacionada com as atribuições desta União;

3.º Prestar todas as informações que lhe forem solicitadas para
interesse desta União;

4.º Pagar de uma só vez a jóia de inscrição e pontualmente a
quotização mensal que lhe for fixada de acordo com a tabela apro-
vada pela assembleia geral;

5.º Observar os estatutos da União Empresarial do Vale do Minho
e cumprir as deliberações dos respectivos órgãos sociais;

6.º Comparecer às assembleias gerais e reuniões para que for con-
vocado;

7.º Zelar pelo interesse e prestígio desta União.

ARTIGO 16.º

Os sócios honorários e colaboradores, têm os direitos e regalias
atribuídos aos sócios efectivos, excepto o direito de votarem e se-
rem votados para os corpos sociais, salvo se, forem também, sócios
efectivos.

ARTIGO 17.º

Os direitos de sócios efectivos adquirem-se após o pagamento da
jóia de admissão e primeira quota.

§ 1.º Os montantes da jóia e quota serão fixados pela assembleia
geral, mediante proposta da direcção.

§ 2.º Os sócios poderão, querendo, subscrever quota superior à que
lhes pertencer.

§ 3.º As quotas serão liquidadas trimestral, semestral ou anualmente
à escolha de cada sócio.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 18.º

São órgãos sociais da União Empresarial do Vale do Minho: a
assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 19.º

1.º O mandato dos membros da assembleia geral, direcção e con-
selho fiscal é de três anos.

2.º No caso de vacatura, em qualquer dos órgãos, de um ou mais
dos seus membros, esgotados os vogais substitutos chamados à efec-
tividade, deverá proceder-se à eleição para o preenchimento dos
lugares vagos, dentro de 60 dias a partir da data em que, pelo pre-
sidente da assembleia geral for declarado vago o cargo ou cargos,
terminando o mandato do novo eleito ou eleitos no fim do triénio
dos órgãos sociais em exercício.

3.º Vagando o cargo de tesoureiro da direcção, os restantes mem-
bros poderão designar de entre si aquele que deve ocupar o referido
cargo, seguindo-se igual procedimento em caso de impedimento tem-
porário.

4.º A data das eleições para os órgãos sociais, da União Em-
presarial do Vale do Minho, será marcada pelo presidente da as-
sembleia geral, que, pela via postal, a levará ao conhecimento de
todos os sócios efectivos com uma antecedência de, pelo menos,
um mês.

5.º As listas concorrentes às eleições referidas no número anteri-
or, podendo haver uma lista única, devem conter o nome dos can-
didatos e a especificação dos cargos a desempenhar por cada um
deles, devendo ser entregues, contra recibo, na sede desta União
impreterivelmente até às 16 horas do oitavo dia que antecede o da
realização do acto eleitoral.

6.º Cada associado só tem direito a um voto.
7.º Aos associados é permitido votar por correspondência, devendo

para o efeito a lista estar contida em subscrito fechado e lacrado,
contendo exteriormente o nome do votante e o seu número de só-
cio e, será acompanhado de uma carta dirigida ao presidente da as-
sembleia geral com assinatura reconhecida notarialmente.

ARTIGO 20.º

O exercício dos cargos sociais não e remunerado. Quando houver
lugar a deslocações dos membros dos corpos sociais em exercício,
estes terão direito ao reembolso das importâncias relativas às des-
pesas que efectuem em função da sua representação.

§ único. As despesas deverão ser documentadas para poderem ser
reembolsadas.

Assembleia geral

ARTIGO 21.º

A assembleia geral é constituída pela reunião plenária dos sócios
efectivos, convocados nos termos dos presentes estatutos e é sobe-
rana para deliberar sobre todos os assuntos relativos à vida desta
União, incluindo a extinção da mesma e, nesse caso, sobre o destino
a dar ao respectivo património.

ARTIGO 22.º

Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por um presidente
e dois secretários, que constituem a respectiva mesa.

§ 1.º O presidente e os dois secretários serão eleitos por períodos
de três anos pela assembleia geral, a qual elegerá, ainda, pelos mes-
mos períodos, um vice-presidente.

§ 2.º Quando, para o começo dos trabalhos da assembleia, falte o
sócio a quem cabe o cargo de presidente, assumirá a presidência o
vice-presidente, e, caso falte este, a assembleia escolherá, por es-
crutínio secreto, entre os sócios presentes um substituto, não po-
dendo, todavia, a escolha recair em qualquer membro da direcção ou
do conselho fiscal.

ARTIGO 23.º

Compete à mesa da assembleia geral:
1.º Eleger e exonerar os corpos gerentes da União Empresarial do

Vale do Minho;
2.º Discutir, apreciar e votar o relatório anual das actividades desta

União, o balanço e contas apresentadas pela direcção e o parecer do
conselho fiscal;

3.º Aprovar e alterar os estatutos e regulamentos desta União;
4.º Extinguir a União Empresarial do Vale do Minho e autorizá-la

para demandar os administradores por factos praticados no exercí-
cio do cargo;

5.º Convocar a assembleia geral de harmonia com o disposto no
artigo 24.º e dirigir os respectivos trabalhos;

6.º Pronunciar-se sobre todos os problemas que interessam a esta
União prossecução das respectivas atribuições, sempre que para isso
seja solicitada;

7.º Definir linhas gerais de actuação desta União;
8.º Deliberar sob proposta da direcção sobre o montante das jóias

e quotas, ou quaisquer, outras prestações eventuais;
9.º Decidir os recursos de decisões da direcção, designadamente

quanto à rejeição de sócios, à sua expulsão e aplicação de multas;
10.º Deliberar sobre quaisquer assuntos para os quais tenha sido

expressamente convocada e exercer todas as demais funções que lhe
sejam atribuídas.

11.º Eleger trienalmente parte dos corpos sociais e os membros
das comissões permanentes pelo período referido no § 1.º do ar-
tigo 44.º

12.º Deliberar sobre a admissão dos sócios honorários sob pro-
posta da direcção, ou de, pelo menos, 50 sócios e assinalar os servi-
ços distintos para a concessão dos titulares de presidente ou director
honorários, sob proposta de qualquer sócio.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral reunir-se-á:
1.º Ordinariamente, até 31 de Março de cada ano, para discutir,

modificar ou aprovar o relatório, balanço e contas da direcção e
respectivo parecer do conselho fiscal, relativos, à gerência do ano
findo, e, sendo caso disso, para eleição dos corpos sociais;

2.º Extraordinariamente, sempre que o seu presidente a convo-
que, por iniciativa, a pedido da direcção ou do conselho fiscal, ou,
ainda quando, por escrito seja requerido por um grupo de associados,
não inferior a 50, no gozo dos seus direitos;

3.º Quando a reunião da assembleia geral for requerida nos termos
da última parte do número anterior, esta só poderá funcionar desde
que esteja presente a maioria dos sócios que a requeiram.

ARTIGO 25.º

A eleição dos corpos sociais faz-se por escrutínio secreto, consi-
derando-se eleita a lista que reúna a simples maioria dos votos dos
sócios presentes ou representados.

ARTIGO 26.º

A convocação da assembleia geral será feita por meio de aviso
postal, expedido cada um dos sócios com antecedência mínima de
oito dias, devendo no mesmo ser indicado o dia, hora e local da
reunião, bem como a ordem de trabalhos.
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ARTIGO 27.º

Em primeira convocatória a assembleia geral só funcionará com
a presença da maioria dos sócios, e em segunda convocatória, com
qualquer número, passada uma hora, da hora marcada.

ARTIGO 28.º

1.º A União Empresarial do Vale do Minho não pode deliberar em
primeira convocação sem a presença de metade, pelo menos, dos
seus associados.

2.º Salvo o disposto no parágrafo seguinte e nos artigos 25.º e
51.º as deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos
associados presentes ou representados, sendo a votação feita obri-
gatoriamente por escrutínio secreto sempre que envolva mérito ou
demérito de alguém ou seja requerida por algum dos sócios presentes.

§ 1.º No caso de alteração dos estatutos, a assembleia geral só
pode validamente deliberar com voto favorável de três quartos do
número de associados presentes ou representados e com a presença
da maioria dos membros eleitos para os corpos sociais.

§ 2.º :
1.º A votação efectuada por correspondência de harmonia com o

n.º 6 do artigo 19.º do capítulo III será feita logo após a votação dos
membros que compõem a mesa;

2.º As deliberações sobre a extinção da União Empresarial do Vale
do Minho só serão válidas desde que obtenham o voto favorável de,
pelo menos, três quartos da totalidade dos sócios efectivos.

Direcção

ARTIGO 29.º

A direcção é composta por um presidente, seis vice-presidentes,
um tesoureiro e um secretário.

§ único. Haverá dois substitutos.

ARTIGO 30.º

1.º A direcção reunirá ordinariamente uma vez quinzenalmente e,
extraordinariamente, a convite do presidente ou a requerimento da
maioria dos seus membros, sempre que os interesses desta União o
exijam, e só poderá deliberar desde que esteja presente também a
sua maioria.

2.º Todas as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
membros presentes, tendo o presidente voto de desempate, no caso
de votação em número par.

3.º Os membros da direcção são solidariamente responsáveis por
deliberações tomadas contra os estatutos e regulamentos desta União
ou, contra a lei sendo apenas isentos aqueles que tenham emitido
voto contrário à deliberação tomada ou que, não tendo estado pre-
sentes na reunião respectiva, lavrem o seu protesto na primeira
reunião a que assistirem.

ARTIGO 31.º

Compete à direcção:
1.º Representar esta União, em juízo ou fora dele;
2.º Orientar directamente a gestão corrente das actividades desta

União, organizar e dirigir os respectivos serviços com adequada ges-
tão pessoal, incluindo admissões, demissões e fixação dos respecti-
vos vencimentos;

3.º Criar delegações, e grupos de trabalho, se necessário:
4.º Cumprir e fazer cumprir as disposições legais estatutárias e

bem assim as deliberações da assembleia geral;
5.º Aprovar ou rejeitar admissão de novos sócios;
6.º Elaborar anualmente o relatório e as contas de gerência e

apresentá-las à assembleia geral, juntamente com o parecer do con-
selho fiscal;

7.º Propor à assembleia geral, ouvidos os membros do conselho
fiscal, a tabela das jóias e quotas a pagar pelos associados, ou quais-
quer outras taxas de utilização de serviços desta União.

8.º Propor à assembleia geral a integração desta entidade em uni-
ões, federações ou confederações com fins comuns, ouvidos os mem-
bros do conselho fiscal;

9.º Elaborar propostas de regulamentos internos, ou suas altera-
ções e submetê-las à aprovação da assembleia geral;

10.º Gerir a tesouraria da União Empresarial do Vale do Minho;
11.º Definir os montantes a cobrar dos utentes, dos documentos e

serviços referidos nos n.os 3, 5 e 7 do artigo 45.º, e submetê-los a
apreciação da assembleia geral;

12.º Requerer a convocação da assembleia geral e do conselho
fiscal, sempre que o entenda necessário;

14.º Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pelos
presentes estatutos e regulamentos desta união, incluindo a aplica-
ção de sanções e praticar todos os actos necessários à realização dos
fins da União Empresarial do Vale do Minho;

15.º Nomear o vice-presidente executivo.
§ 1.º O presidente da direcção é o representante legítimo desta

União em todas as manifestações externas e exerce a superinten-
dência dos serviços da mesma (podendo delegar parte dos seus pode-
res em alguns dos membros da direcção ou no vice-presidente exe-
cutivo.

§ 2.º No impedimento do presidente, serão os seus poderes exer-
cidos pelo vice-presidente ou pelos membros da direcção que lhe
sucederem segundo a enumeração feita no artigo 29.º

ARTIGO 32.º

Compete especialmente ao presidente:
1.º Presidir a todos os actos sociais e superintender em toda a

actividade desta União autorizando as despesas extraordinárias vo-
tadas pela direcção;

2.º Assinar as exposições e representações da União Empresarial
do Vale do Minho dirigidas a entidades oficiais;

3.º Assinar conjuntamente com o secretário, as actas das sessões
da direcção, depois de aprovadas;

4.º Convocar as reuniões de direcção, determinando a ordem de
trabalhos e dirigir as discussões;

5.º Resolver, segundo o seu critério. os assuntos urgentes, infor-
mando das decisões tornadas à direcção;

6.º Exercer todas as outras funções que pelos estatutos e regula-
mentos desta União, por deliberação da assembleia geral lhe sejam
atribuídas.

ARTIGO 33.º

Para obrigar a União Empresarial do Vale do Minho são sempre
necessárias as assinaturas conjuntas do presidente da direcção ou seu
substituto e do tesoureiro e, na falta de um deles, as assinaturas de
dois vogais em exercício.

1.º Os actos de mero expediente serão assinados pelo presidente
ou, em seu nome, por qualquer outro membro da direcção, ou ainda,
por funcionário qualificado a que sejam, em deliberação da direcção,
atribuídos poderes para tanto.

Conselho fiscal

ARTIGO 34.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário,
um relator e respectivos substitutos.

ARTIGO 35.º

Compete ao conselho fiscal:
1.º Reunir, pelo menos, de três em três meses para examinar a

escrita da União Empresarial do Vale do Minho e fiscalizar os actos
da administração financeira;

2.º Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária quan-
do a maioria dos seus membros o considerar necessário;

3.º Dar parecer sobre o relatório, balanço e contas da União
Empresarial do Vale do Minho relativas a cada ano que lhe forem
apresentadas pela direcção desta mesma União;

4.º Dar parecer sobre a fixação da tabela de jóias e quotas, bem
como qualquer outra taxa quer de utilização de serviços desta União,
quer de outra natureza;

5.º Dar parecer sobre aquisições ou alienações de bens imóveis ou
sobre a vantagem de empréstimos a contrair;

6.º Dar parecer sobre a integração da União Empresarial do Vale
do Minho em uniões, federações ou confederações com fins idênticos;

7.º Exercer todas as outras funções que pelos estatutos e regula-
mentos desta União ou por lei lhe sejam atribuídas.

ARTIGO 36.º

Compete especialmente ao presidente do conselho fiscal:
1.º Convocar e presidir as reuniões respectivas, rubricar e assinar

o competente livro das actas, exercer todas as demais funções que
lhe sejam atribuídas pelos estatutos, regulamentos ou pela lei.

ARTIGO 37.º

As deliberações do conselho fiscal serão tomadas pela maioria dos
membros presentes, só podendo deliberar com a presença da maio-
ria dos seus titulares, cabendo ao presidente voto de qualidade, ten-
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do as deliberações tomadas que constar obrigatoriamente no livro
de actas.

1.º O conselho fiscal poderá assistir às reuniões da direcção e vice-
-versa podendo tomar parte na discussão dos assuntos tratados, mas
sem direito a voto.

CAPÍTULO IV

Infracções e disciplina

ARTIGO 38.º

As infracções cometidas pelos associados contra o disposto nes-
tes estatutos ou nos regulamentos da União Empresarial do Vale do
Minho, ou ainda a falta de cumprimento das deliberações da assem-
bleia geral e da direcção serão punidas da forma seguinte:

1.º Censura;
2.º Advertência;
3.º Multa até ao montante da quotização de um ano;
4.º Expulsão.

ARTIGO 39.º

A aplicação das penas previstas no artigo anterior é da exclusiva
competência da direcção mas nenhuma pena poderá ser aplicada sem
que o visado conheça a acusação que lhe é formulada e se lhe con-
ceda um prazo não inferior a 10 dias para apresentar a defesa.

Com, a defesa poderá o acusado juntar documentos ou oferecer
qualquer outro meio de prova.

§ único. Da aplicação da pena de multa poderá o acusado recorrer
para a assembleia geral e da expulsão para o tribunal.

ARTIGO 40.º

1.º A falta de pagamento pontual das quotas devidas poderá dar
lugar à aplicação das sanções previstas pelo artigo 38.º, sem prejuízo
do recurso aos tribunais, para cobrança coerciva.

2.º Quando a assembleia geral tenha que tomar deliberações sobre
a aplicação de penalidades, aquelas serão obrigatoriamente tomadas
por escrutínio secreto.

3.º Havendo recurso, a aplicação das sanções previstas no artigo
38.º ficarão suspensas até deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Dos serviços da União Empresarial do Vale do Minho

ARTIGO 41.º

A direcção elaborará o regulamento dos serviços da União Em-
presarial do Vale do Minho a aprovar pela assembleia geral, no qual
se definirá a orgânica dos mesmos, bem como as respectivas atribui-
ções e competências.

CAPÍTULO VI

Das comissões permanentes e do cargo
de vice-presidente executivo

ARTIGO 42.º

Para coadjuvar a direcção no desempenho das funções que lhe
pertencem nos presentes estatutos e com fim de atingir os objecti-
vos desta União, poderão ser constituídas, como órgãos consultivos
da direcção, comissões permanentes, abrangendo áreas sectoriais
nomeadamente as que desde já se discriminam no artigo 44.º

§ 1.º Poderão ainda ser constituídos grupos de trabalho para o
estudo de problemas económicos específicos com mandato defini-
do, aprovado pela direcção e duração limitada.

§ 2.º Haverá ainda um vice-presidente executivo, cuja nomeação
compete aos membros da direcção. O vice-presidente executivo,
carece da confiança da direcção, não sendo eleito nem pode exercer
o direito de voto. O seu vínculo para com a direcção poderá ser
através dum contrato de trabalho.

§ 3.º Compete ao vice-presidente executivo:
a) Fazer a articulação entre a direcção e os recursos humanos

existentes;
b) Acatar as directrizes e recomendações da direcção, para levar

a cabo o melhor funcionamento da instituição;
c) Representar institucionalmente a direcção sempre que esta lhe

confira mandato.

ARTIGO 43.º

As comissões permanentes serão constituídas por quaisquer sócios,
incluindo membros dos corpos sociais e ou por colaboradores que,
em virtude dos seus conhecimentos ou qualificações especiais nas
matérias objecto de estudo dessa comissão, serão para o efeito elei-
tos pela assembleia geral.

§ único. Cada comissão é constituída por cinco membros, sendo
quatro eleitos pela assembleia geral e o presidente designado pela
direcção da União.

ARTIGO 44.º

Poderão, entre outras, ser constituídas as seguintes comissões
permanentes:

Comissão permanente para assuntos fiscais;
Comissão permanente para assuntos aduaneiros;
Comissão permanente para o comércio de importação e exporta-

ção;
Comissão permanente para assuntos da União Europeia;
Comissão permanente para assuntos monetários e financeiros;
Comissão permanente para assuntos de transporte;
Comissão permanente para a formação profissional.
1.º Os membros das comissões permanentes são eleitos por perío-

dos de três anos, podendo ser reconduzidos.
2.º As comissões permanentes terão as reuniões que se conside-

rem convenientes e serão convocadas pelo respectivo presidente ou
pela direcção da União Empresarial do Vale do Minho.

3.º Os grupos de trabalho referidos no § 1.º do artigo 42.º serão
constituídos por iniciativa da direcção ou da comissões permanentes.

4.º Competirá a quem tomar a iniciativa de constituição dos gru-
pos de trabalho a indicação dos seus membros e do respectivo pre-
sidente.

CAPÍTULO VII

Dos fundos sociais

ARTIGO 45.º

As receitas da União Empresarial do Vale do Minho resultam das
importâncias cobradas por:

1.º Jóias;
2.º Quotas;
3.º Diplomas;
4.º Juros de depósitos e do fundo social capitalizado;
5.º Estatutos e regulamentos;
6.º O produto das multas aplicadas aos associados e rendimentos

de bens que possuir;
7.º Certificados e outros documentos;
8.º Receitas extraordinárias por donativos, legados ou quaisquer

outra que esta União venha a receber.

ARTIGO 46.º

Os valores monetários serão depositados em qualquer instituição
bancária não podendo ficar em caixa quantia inferior a 10 000$,
necessários para fundo de maneio.

§ único. Os levantamentos são feitos por meio de cheque ou im-
presso próprio assinados por dois membros da direcção em exercí-
cio, sendo obrigatória a assinatura do tesoureiro.

ARTIGO 47.º

Constituem despesas da União Empresarial do Vale do Minho:
1.º As que provierem da execução dos estatutos e regulamentos;
2.º Quaisquer outras não previstas mas devidamente orçamentadas

e autorizadas pela direcção.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 48.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 49.º

São considerados sócios efectivos da União Empresarial do Vale
do Minho, com dispensa de qualquer formalidade as pessoas singula-
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res ou colectivas que à data da aprovação destes estatutos sejam já
sócios desta União.

ARTIGO 50.º

Alteração dos estatutos

Os presentes estatutos só poderão ser modificados, alterados ou
substituídos quando a assembleia geral, expressamente convocada para
o efeito, assim o resolver, devendo o projecto dos novos estatutos
ser distribuído a todos os sócios, juntamente com a convocatória
com uma antecedência mínima de oito dias, da data da assembleia
convocada para o efeito.

§ único. Os presentes estatutos só poderão ser alterados, modifi-
cados ou substituídos nos termos da lei civil e por deliberação da
maioria de três quartos dos votos correspondentes aos associados
presentes na reunião da assembleia geral, expressamente convocada
para o efeito.

ARTIGO 51.º

Dissolução e liquidação

A União Empresarial do Vale do Minho só pode extinguir-se nos
casos previstos na lei civil e quando a assembleia geral, expressa-
mente convocada para esse efeito, assim o deliberar por maioria de
três quartos do número de todos os sócios, além de ser exigida a
presença da maioria dos membros eleitos para os corpos sociais.

§ único. Em caso de extinção deverão ser logo designados os li-
quidatários e votado o destino do património disponível, se o houver.

ARTIGO 52.º

Os casos omissos e as dúvidas provenientes da interpretação e
execução destes estatutos e seus regulamentos, serão resolvidos pela
lei ou em reunião conjunta da mesa da assembleia geral, direcção e
conselho fiscal.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 19-2-5888

VILA REAL
VALPAÇOS

MANUEL FREDERICO CHAVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 115/
910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502541750; data:
02072001.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprova-
ção de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência
e a declaração da dispensa de revisão legal de contas, relativo ao
registo de prestação de contas do ano de exercício de 2000 da so-
ciedade em epígrafe.

9 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 11130156

VISEU
OLIVEIRA DE FRADES

TECNILAFÕES � LAREIRAS, L.DA

Sede: Porto Ferreiro, Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 340/970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503812315;
data: 9 de Julho de 2001.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina Fer-
reira Marques. 13041649

LAFOTRANS � TRANSPORTES DE LAFÕES, L.DA

Sede: Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 285/950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503369080;
data: 9 de Julho de 2001.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina Fer-
reira Marques. 13041622

NAVSAT � TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Largo de Nossa Senhora do Carmo, loja 2,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 333/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503785628;
data: 9 de Julho de 2001.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina Fer-
reira Marques. 13041630

RUIVO & RUIVO � INDÚSTRIA DE CARTÃO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, lote 21,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 329/961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503748846;
data: 12 de Julho de 2001.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina Fer-
reira Marques. 13041703

IPS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 5, Vilarinho, Souto de Lafões,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 396/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 502140399;
data: 12 de Julho de 2001.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina Fer-
reira Marques. 13041711

PENALVA DO CASTELO

ADELINO MARTINS ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 39/681121; identificação de pessoa colectiva n.º 500573182.
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Certifico que, em 13 de Julho de 2001, e em relação à sociedade
em epígrafe foram depositados os documentos da prestação de con-
tas referentes ao ano de 2000, as quais foram aprovadas.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Adelaide Pires de
Aguiar. 10621431

TRANSPORTES OLIVEIRA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 118/990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504456393.

Certifico que, em 10 de Julho de 2001, e em relação à sociedade
em epígrafe foram depositados os documentos da prestação de con-
tas referentes ao ano de 2000, as quais foram aprovadas.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Adelaide Pires de
Aguiar. 10621466

CIVIFORTE, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 119/990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504345133.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, e em relação à sociedade
em epígrafe foram depositados os documentos da prestação de con-
tas referentes ao ano de 2000, as quais foram aprovadas.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Adelaide Pires de
Aguiar. 10621458

TAROUCA

CONSTRUÇÕES JAIME E VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 41; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502052465; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 2/100701.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do pacto social da sociedade
em epígrafe, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios,
compra e venda de bens imobiliários, edifícios residenciais e não
residenciais e actividades de promoção imobiliária.

O texto completo do pacto social, na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante, Filomena Rosa Carmelino
Lopes Cardoso Sarmento. 10987207

VISEU

ANTÓNIO FIGUEIREDO MONTEIRO & AMÉRICO
FIGUEIREDO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1814; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502303387.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334910

VISOTECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2172; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502735341.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334929

GRANIVISEU � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3521; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504183869.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334937

FERNANDO DE ALMEIDA MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2730; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503378925.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334953

CONSTRUTORA BATISTA & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3432; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504086391.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334961

A QUINTA DOS COMPADRES � RESTAURAÇÃO
E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1341; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501564624.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334970

PUBLIFERRÃO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1933; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502425555.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334988

NC 37 � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2938; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503582115.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872436

ARMINDO DA SILVA E SÁ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2459; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503068110.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872444

O BICHO PAPÃO E PONTO DE ENCONTRO
RESTAURANTE SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2670; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503324868.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872452

SERGICOL � PAPELARIA E REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1545; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501929398.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872460

FERREIRA & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1146; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501319832.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872479

OS CARIOQUINHAS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2469; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503068632.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872487

PLANETA AZUL � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3329; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503992640.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334180

JOAQUIM FIGUEIREDO SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3145; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503807982.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334198

MORAVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1960; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502468548.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334058

E. T. G. C. � ELECTRICIDADE TUBAGEM,
GÁS, CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3651; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504346830.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334015

DR. AUTO � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3027; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503669903.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334023

DINÂMICA VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 335; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500045500.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334201

GUEDES & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 777; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500684936.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334210

SOARES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1075; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501164359.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334228

JOSÉ GONÇALVES NUNES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1660; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502111704.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334236

MANUEL FERNANDO & FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1942; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502443260.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334244

INSINUANTE � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2722; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503356719.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334252

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
FONTE DE SÃO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3385; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504039032.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334260

BIOLAIFE � LABORATÓRIO BOTÂNICO
E FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3409; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504062328.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334279

SEMPRE NOVA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4011; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504948539.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334287

MAQUINAL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1813; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502291770.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15335046

EGIPAL � INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1845; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502318350.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15335054

SANTA EUGÉNIA � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3460; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504106252.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15335062

MINISTRO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3277; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503921890.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15335070

ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2839; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503472549.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15335089

BEIRA ADUBO � FÁBRICA PORTUGUESA
DE ADUBOS ORGÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1325; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501551344.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15335097

EUROREBOCO � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3484; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504150090.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334171

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LEMOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3278; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503921882.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872274

FRIGOMES � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3392; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504033905.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872282
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AVELINO & AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 694; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500590370.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872290

OURIVESARIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1083; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501236830.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872304

CLAUSTROS DA SÉ � RESTAURANTE
SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2743; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503379018.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872312

RESTAURANTE O FEIRANTE ILÍDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4202.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872320

NERTAVIS � INDÚSTRIA, COMÉRCIO, REPARAÇÕES
DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2715; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503355160.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872339

PRÁ BOCA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3937; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504824740.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872347

CONSTRUÇÕES NERI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2587; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503203777.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872355

O PEQUERRUCHO � CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3492; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504150006.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872363

MELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 395; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500952825.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Aresta de Carvalho. 15334040

PIZZARIA GELATARIA 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3033; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503691216.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334066

PAPELÍQUIDOS � COMÉRCIO PRODUTOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2842; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503527580.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334074

RESTAURANTE D. INÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2335; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502952440.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334082

CAFÉ, SNACK BAR, PIZARIA RIO SUL
COPACABANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2125; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502674555.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334090

VISIPAPEL � PAPEL E CARTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1603; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502020733.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334104
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A PREDIAL VISEENSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1598; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502012625.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334112

HOTEL ONIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 669; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500353018.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334120

PIRES & FILHO, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 513; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500277729.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334139

EUROTERRAPLANAGENS � TERRAPLANAGENS
DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4067; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504916181.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334147

CONSTRUÇÕES NELSON CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3726; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504457977.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 15334155

CONSTRUÇÕES MARTINS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2323; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502912731.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872371

FERNANDO MARTINS DE CARVALHO & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 451; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500112550.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872380

ROGÉRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3069; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503713210.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872398

VIDROVISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1398; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501725890.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872401

SONHO DOCE � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1758; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502226714.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872410

BARRIL OCO � COMPLEXO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1858; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502342609.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872428

ADELINO GONÇALVES DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 735; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500585687.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872053

NETOLIVA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4102; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505102951.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872061

DIFAPAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503138690.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872070
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RIBEIRA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2836; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503494534.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872100

MANUEL FERREIRA HENRIQUES & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1915; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502412836.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872118

GRACIANO OUTEIRINHO ROUXINOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1846; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502322942.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 15334902

IDAFER � REPRESENTAÇÕES GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 439; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500526109.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872010

SOCONFORTO � MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1479; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501830553.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872029

SOLMAG � SOCIEDADE DE ÓLEOS E MATERIAL
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1550; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501942840.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872037

ADELINO MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1008; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500956634.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 16872045
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