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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Instituto de Socorros a Náufragos

Conselho Administrativo

Anúncio

Concurso público 1/01

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo do Insti-
tuto de Socorros a Náufragos, sito na Rua Direita de Caxias, 31,
2780-438 Paço de Arcos (telefone: 214427542; telefax:
214410390).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de uma embarcação sal-
va-vidas insuflável semi-rígida equipada e pronta a operar, em confor-
midade com o previsto no caderno de encargos e respectivos anexos.

3 � Local de entrega � instalações do Instituto de Socorros a Ná-
ufragos, sitas na Rua Direita de Caxias, 31, 2780-438 Paço de Arcos.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes ou com condições divergentes � são

permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-

ciação das condições de carácter profissional técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � de acordo com o especifi-
cado no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos no ISN � Ser-
viço Administrativo e Financeira, todos os dias úteis das 9 horas às
16 horas e 30 minutos;

b) O prazo limite para apresentação dos pedidos de documentos
será metade do prazo concedido para apresentação da proposta;

c) O custo do caderno de encargos é de 5000$, a liquidar em nu-
merário ou por cheque cruzado, passado em nome do Conselho
Administrativo do ISN.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas �
Instituto de Socorros a Náufragos, sito na Rua Direita de Caxias,
31, 2780 Paço de Arcos;

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16.30 horas do dia 2 de Outubro 2001;

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propos-
tas é pública e terá lugar às 14 horas do dia 3 de Outubro de 2001,

na sede do Conselho Administrativo do Instituto de Socorros a Náu-
fragos. Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados,
mas apenas podem intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores e pesos indicados:

Qualidade global � 50 %;
Preço � 50 %.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é no mínimo de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5 % do
preço global da adjudicação, conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.° 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias.

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República em 14 de Agosto do ano 2001.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para
publicação em 14 de Agosto de 2001.

O Secretário do Conselho Administrativo, Francisco José
Lavaredas Serrano, 1TEN AN. 03-2-44 374

FORÇA AÉREA

Academia da Força Aérea

Aviso

Avisam-se todos os interessados de que foram prestados esclare-
cimentos relativamente ao concurso público internacional n.° 01/
AFA/01, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 167, de
20 de Julho de 2001, dos quais se juntou cópia às peças patentes em
concurso.

O Comandante da AFA, Carlos Alberto Pires Castanheira, MAJ.
GEN. PILAV. 18-2-018 624

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

Anúncio

Concurso público n.º 01-Venda/DRARO-DSFI2001 para ven-
da de arvoredo em pé, das espécies pinheiro-bravo,
eucalipto Globulus, eucalipto Maideni e choupo.

1 � Entidade contratante � Direcção Regional de Agricultura
do Ribatejo e Oeste, com sede no Palheiro do Pinto, Estrada Nacio-
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nal n.° 3, 2000-471 Santarém, com o telefone: 243377500 e fax:
243377545.

2 � Objecto do concurso:
2.1 � Classificação Estatística de Produtos � secção A � divi-

são 02 � grupo 02.0 � classe 02.01 � categoria 02.01.5 � sub-
categoria 02.01.50 � Madeira na árvore.

2.2 � Quantidade e descrição � venda de arvoredo em pé, cons-
tituindo 22 lotes:

Lote 1 � Corte cultural de 988 árvores (pinheiro-bravo) com
498,75 m3 na Herdade da Caveira;

Lote 2 � Corte final de 10 148 árvores (eucalipto Globulus)
com 1300,06 m3 na Mata Nacional do Escaroupim;

Lote 3 � Corte final de 13 031 árvores (eucalipto Globulus)
com 2318,70 m3 na Mata Nacional do Escaroupim;

Lote 4 � Corte final de 6489 árvores (eucalipto Maideni) com
1254,06 m3 na Mata Nacional do Escaroupim;

Lote 5 � Corte final de 322 árvores (pinheiro-bravo) com
309,43 m3 no Perímetro Florestal de Alva de Pataias;

Lote 6 � Corte cultural de 9455 árvores (pinheiro-bravo) com
567,26 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 7 � Corte cultural de 4898 árvores (pinheiro-bravo) com
510,20 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 8 � Corte cultural de 6245 árvores (pinheiro-bravo) com
816,49 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 9 � Corte cultural de 2547 árvores (pinheiro-bravo) com
526,89 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 10 � Corte cultural de 4160 árvores (pinheiro-bravo)
com 555,26 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 11 � Corte cultural de 1273 árvores (pinheiro-bravo)
com 475,32 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 12 � Corte cultural de 2043 árvores (pinheiro-bravo)
com 809,95 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 13 � Corte cultural de 3921 árvores (pinheiro-bravo)
com 783,05 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 14 � Corte cultural de 936 árvores (pinheiro-bravo) com
617,28 m3 na Mata Nacional do Vimeiro;

Lote 15 � Corte final de 665 árvores (pinheiro-bravo) com
1047,71 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 16 � Corte final de 574 árvores (pinheiro-bravo) com
815,78 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 17 � Corte final de 1010 árvores (pinheiro-bravo) com
826,83 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 18 � Corte final de 476 árvores (pinheiro-bravo) com
772,39 m3 na Mata Nacional do Vaiado;

Lote 19 � Corte final de 686 árvores (pinheiro-bravo) com
608,54 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 20 � Corte final de 1498 árvores (pinheiro-bravo) com
1407,47 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 21 � Corte final de 1408 árvores (pinheiro-bravo) com
1139,25 m3 na Mata Nacional do Valado;

Lote 22 � Corte final de 161 árvores (choupo) com 88,78 m3

na Quinta dos Marmelais.

3 � Local dos povoamentos � os povoamentos compreendem
todas as árvores marcadas para:

Corte cultural de pinheiro-bravo, na Herdade da Caveira, fre-
guesia do Chouto, do concelho da Chamusca;

Corte final de eucalipto Globulus e Maideni, na Mata Nacio-
nal do Escaroupim, freguesias de Muge e Marinhais, do con-
celho de Salvaterra de Magos, talhões 15 e 16;

Corte final de pinheiro-bravo, no Perímetro Florestal de Alva
de Pataias, freguesia de Pataias, do concelho de Alcobaça,
talhões 20 e 21;

Corte cultural de pinheiro-bravo, na Mata Nacional do Valado,
freguesias de Valado e Nazaré, do concelho da Nazaré, ta-
lhões 43, 44, 45, 49, 50, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 69, 70,
71, 74, 75 e 76;

Corte cultural de pinheiro-bravo, na Mata Nacional do Vimeiro,
freguesia do Vimeiro, do concelho de Alcobaça;

Corte final de pinheiro-bravo, na Mata Nacional do Valado,
freguesias de Valado e Nazaré, do concelho da Nazaré, ta-
lhões 56 e 69;

Corte final de choupo, na Quinta de Marmelais, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, do concelho de Tomar.

4 � Duração do contrato � o contrato tem a duração de 100
dias seguidos, a contar da data da sua assinatura.

5 � Variantes ou condições divergentes � não são permitidas
alterações de cláusulas do caderno de encargos bem como propostas
com variantes.

6 � A entidade a quem podem ser pedidos o programa de con-
curso e o caderno de encargos:

a) O programa do concurso, caderno de encargos e demais
documentos estão patentes na sede da DRARO e na Direc-
ção de Serviços das Florestas da DRARO, no Palheiro do
Pinto, Estrada Nacional n.° 3, Apartado 477, 2001-906
Santarém, e na DRARO na Rua Joaquim Pedro Monteiro,
8, 2600 Vila Franca de Xira, onde podem ser adquiridos e
consultados;

b) Os pedidos referidos na alínea anterior, desde que solicita-
dos, serão enviados até quatro dias após a recepção do pe-
dido, ou entregues directamente aos interessados, mediante
o pagamento de 5000$, a liquidar directamente pelos con-
correntes, em numerário ou cheque, contra recibo.

7 � Local e data limite para entrega das propostas:

a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser en-
tregues ou enviadas as propostas � as propostas devem
ser entregues ou enviadas para DRARO � Direcção de Ser-
viços das Florestas, Palheiro do Pinto, Estrada Nacional
n.° 3, apartado 477, 2001-906 Santarém;

b) Hora e data limite para entrega das propostas � as pro-
postas devem ser entregues ou enviadas até às 17 horas
e 30 minutos do dia útil anterior ao acto público, na
DRARO � Direcção de Serviços das Florestas, sita no
Palheiro do Pinto, Estrada Nacional n.° 3, apartado
477, 2001-906 Santarém, ou entregues até ao início da
licitação do lote a que respeita a proposta, na hasta pú-
blica;

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os do-
cumentos que as acompanham � a proposta e os documen-
tos que a instruem devem ser redigidos em língua portugue-
sa ou acompanhados de tradução devidamente legalizada.

8 � Data, hora e local da abertura das propostas e realização de
hasta pública � a hasta pública do concurso terá lugar pelas 10 horas
do dia 14 de Setembro de 2001, na DRARO � Direcção de Serviços
das Florestas, no Palheiro do Pinto, em Santarém.

Podem assistir ao acto público todos os interessados.
Podem intervir na hasta pública os concorrentes ou seus repre-

sentantes devidamente credenciados para o efeito e cujo documen-
tos tenham sido aceites pelo júri.

9 � Depósito provisório � no momento da adjudicação provi-
sória do lote, o concorrente obriga-se a fazer um depósito provisó-
rio para garantia da sua proposta, em numerário ou cheque visado,
emitido à ordem da DRARO � Direcção de Serviços das Florestas,
no valor de:

Lotes 1 a 14 � 500 000$;
Lotes 15 a 21 � 1 000 000$;
Lote 22 � 200 000$.

10 � Caução � a caução será de valor correspondente a 5 % do
total da adjudicação, a prestar por depósito em dinheiro, em títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante garantia bancária ou
seguro-caução.

11 � Manutenção das propostas � os concorrentes obrigam-se
a manter a sua proposta durante o mínimo de 60 dias contados da
data da adjudicação provisória comunicada na hasta pública, consi-
derando-se este prazo prorrogado se os concorrentes nada requere-
rem em contrário.

12 � Critérios de adjudicação � o critério de adjudicação é o
do valor economicamente mais vantajoso: unicamente o do valor
mais elevado, obtido em hasta pública, oferecido pelo lote posto
em praça.

13 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.° 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.° L336, de 23 de Dezembro de 1994.

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

15 � Data de recepção deste anúncio, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. �  14 de Agosto de 2001.

Pelo Director Regional, o Subdirector Regional, Fernando C.
Varela. 03-2-044 373
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Centro

Anúncio

Concurso público n.º 2/DASDE/2001 para adjudicação
do leite escolar

1 � Entidade adjudicante � Estado Português, representado pela
Direcção Regional de Educação do Centro, com sede em Coimbra,
Rua do General Humberto Delgado, n.º 319, 3030-327 Coimbra,
telefone: 239798800 e telefax: 239402095.

2 � Objecto do concurso:

a) Descrição � fornecimento, por estimativa, de 12 611 969
unidades de 200 c. c. de leite em embalagens de tara perdi-
da com palhinha acoplada ou equivalente, com a seguinte
composição: leite em natureza com 1,5 % de gordura, 0,6 g
de cacau e 7 g de açúcar;

b) Categoria � Secção A � Divisão 01 � Grupo 01.2 �
Classe 0121 � Categoria 01.21.2 � Subcategoria 01.21.20,
com referência à Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/
93 do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regula-
mento (CEE) n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho;

c) Quantidade � por estimativa do número de unidades de
200 c. c. de leite a fornecer aos centros de área educa-
tiva:

Número de embalagens
C. A. E. de 200 c.c.

Aveiro ............................................................. 3 186 621
Castelo Branco ............................................... 1 084 320
Coimbra .......................................................... 2 547 717
Guarda ............................................................. 1 425 629
Leiria ............................................................... 1 503 333
Viseu ................................................................ 2 864 349

                        Total .............................. 12 611 969

d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens;
e) O preço por embalagem e o valor total do fornecimento

deverão ser indicados por extenso, considerando-se como
preço base do concurso o de � 0,18 por embalagem de
200 c. c. de leite, não incluindo o IVA.

3 � Modalidade de concurso � concurso público internacional
para fornecimento de leite aos alunos de educação pré-escolar, do
1.° ciclo do ensino básico e do ensino básico mediatizado e do en-
sino especial que frequentam os estabelecimentos de educação e en-
sino pertencentes, respectivamente, à área do Centro de Área Edu-
cativa de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu,
desta Direcção Regional, aberto e regulado nos termos do n.º 1-c)
do artigo 17.°, do n.os l-a) e 2 do artigo 78.° e do n.º 1 do artigo 80.°
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Local de entrega � armazéns municipais, situados na sede
dos concelhos pertencentes, respectivamente, à área geográfica do
Centro de Área Educativa de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guar-
da, Leiria e Viseu, de acordo com as indicações da entidade adjudi-
cante.

5 � Duração do contrato � o prazo de execução corresponde à
totalidade do ano civil de 2002, incluindo portanto os 2.° e 3.° pe-
ríodos do ano escolar de 2001-2002 e o 1.° período lectivo do ano
escolar de 2002-2003.

6 � Admissibilidade de propostas � as propostas terão como
objecto a totalidade dos fornecimentos.

7 � Proibição de propostas variantes � é proibida a apresenta-
ção de alterações de cláusulas do caderno de encargos, bem como de
propostas variantes.

8 � Descrição de elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devem preencher:

8.1 � Habilitações profissionais � os concorrentes devem ser
titulares de habilitações ou autorizações profissionais específicas e
preencher requisitos exigidos para a prestação do objecto do con-
trato, definidos no programa do concurso e pela legislação aplicá-
vel � artigo 34.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

8.2 � Capacidade financeira � para apreciação da sua capacida-
de financeira, os concorrentes poderão ter de comprovar requisitos,
pela apresentação dos documentos referidos no programa do con-

curso e na legislação aplicável � artigo 35.° do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

8.3 � Capacidade técnica � para apreciação da sua capacidade
técnica, os concorrentes poderão ter de apresentar documentos
comprovativos referidos no programa do concurso e na legislação
aplicável � artigo 36.° do Decreto-Lei n.º 197199 de 8 de Junho.

8.4 � Documentos obrigatórios que acompanham a proposta �
os concorrentes terão ainda de apresentar os documentos obrigató-
rios constantes do programa do concurso e caderno de encargos e
da legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � Forma jurídica de agrupamento de concorrentes � é permi-
tida a apresentação de propostas ou candidaturas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica exi-
gida, quando lhe for adjudicado o contrato. Cada uma das entidades
que compõe o agrupamento deve apresentar os documentos que são
exigidos para acompanhar as propostas ou candidaturas e deverá cum-
prir o estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 32.° do Decreto-Lei n.º
197/99 de 8 de Junho.

10 � Local e data para pedido do processo de concurso:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos poderão
ser obtidos das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas, nos
serviços da entidade promotora do concurso, na Rua do
General Humberto Delgado, 319, 3030-327 Coimbra;

b) O programa do concurso e o caderno de encargos podem
ser solicitados desde o dia da primeira publicação deste
anúncio até ao fim do segundo terço do prazo para apre-
sentação das propostas;

c) O custo do programa do concurso e do caderno de encar-
gos é de 25 000$ � � 124,70, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor.

11 � Entidade, local, data e hora limite para entrega das propostas:

a) A entidade receptora das propostas será a Direcção Regio-
nal de Educação do Centro, sita na Rua do General Hum-
berto Delgado, 319, 3030-327 Coimbra;

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 12 de Outubro de 2001.

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

12 � Acto público � a abertura das propostas será feita em ses-
são pública que terá lugar no dia 15 de Outubro de 2001 (1.° dia útil
seguinte ao termo do prazo fixado para apresentação das propos-
tas), pelas 10 horas, no local indicado no ponto 1, podendo ao acto
público assistir qualquer interessado, só podendo nele intervir as
pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pe-
los concorrentes e pela entidade adjudicante.

13 � Elementos da proposta � os concorrentes deverão ter em
atenção o disposto no artigo 47.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

14 � Impedimentos � serão excluídas dos procedimentos de
contratação as entidades relativamente às quais se verifiquem as con-
dições referidas no artigo 33.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho

15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
critérios por ordem decrescente de importância, de acordo com as
ponderações a seguir indicadas:

a) Preço � 45 %;
b) Qualidade do leite � 25 %;
c) Prazo de garantia de manutenção da qualidade do leite �

15 %;
d) Garantia da regularidade do fornecimento em função da ca-

pacidade produtiva e técnica da empresa � 15 %.

Outros elementos e factores que interferem nos critérios de adju-
dicação (subcritérios) e a sua ponderação serão fixados pelo júri até
ao termo do segundo terço do prazo para apresentação das propos-
tas, devendo ser dados a conhecer aos interessados que o solicitem
no prazo de dois dias ou no decurso do acto público.

16 � 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. O prazo considera-se
prorrogado por iguais períodos para os concorrentes que nada re-
quererem em contrário.
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17 � Prestação de caução � a caução definitiva a prestar nas
modalidades previstas no programa do concurso é de 5 % do valor
da adjudicação (sem IVA), a entregar no prazo de seis dias a contar
da data em que foi notificada a adjudicação.

18 � Pagamentos � os pagamentos serão processados num pra-
zo nunca inferior a 60 dias a contar da data da recepção das factu-
ras, de acordo com as condições de pagamento propostas pelos con-
correntes adjudicatários, que, para o efeito, devem cumprir as
formalidades previstas no caderno de encargos.

19 � Não foi publicado anúncio indicativo.
20 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 13 de Agosto de 2001 e no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias � 13 de Agosto de 2001.

21 � Data da recepção do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Agosto de 2001.

13 de Agosto de 2001. � Pelo Director Regional de Educação, a
Directora Regional Adjunta, Maria Isabel Ventura. 5-2-23 478

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral das Instalações

e Equipamentos da Saúde

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

Anúncio

Concurso público n.º 8/01-L

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, Direcção Regional das Instalações e Equi-
pamentos da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Lisboa, na
Avenida de António Augusto de Aguiar, 19, 2.°, telefone:
213527007, telefax: 213527015.

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 � Hospital Ortopédico Sant�Iago do
Outão, no Outão.

b) Designação da empreitada � Hospital Ortopédico Sant�Iago
do Outão � Obra de construção de ETARs.

Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da obra �
a obra consiste na construção de duas ETARs dentro da zona mura-
da, uma na zona da praia da Figueirinha e outra na zona da Secil.

Descrição dos trabalhos com referência à Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade (CPA) publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993 � 45.21.15 e 45.21.41.

Preço base do concurso � 30 590 830$, não incluindo o IVA.
4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias, incluindo os

sábados, domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no serviço indicado no n.º 1, durante as ho-
ras de expediente.

b) As cópias dos elementos acima referidos serão fornecidas pela
firma ARQUIBET, sita em Lisboa, na Avenida de Santos Dumond,
55-B, telefax: 217932985.

Esses elementos podem ser solicitados até ao dia 24 de Setembro
de 2001.

c) O custo total dos elementos referidos no n.º 5, alínea a), é de
27 000$, a pagar em cheque visado ou numerário.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia
3 de Outubro de 2001.

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

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

Quando os documentos, pela sua própria natureza ou origem, es-
tiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, ou de tradução não le-
galizada, acompanhada de declaração do concorrente, nos termos
da qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não legali-
zada, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

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

b) O acto público do concurso realizar-se-á no dia 4 de Outubro
de 2001, pelas 9 horas e 30 minutos, na sede da Direcção Regional
das Instalações e Equipamentos da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,

sita em Lisboa, na Avenida de António Augusto de Aguiar, 19, 2.º
8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá

prestar uma caução de valor correspondente a 5 % do preço total
da adjudicação.

9 � A empreitada é por preço global.
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Portu-

guês e os encargos serão satisfeitos por conta da dotação do Inves-
timento do Plano, consignada à Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes poderão adop-
tar qualquer modalidade jurídica de associação, com excepção do con-
sórcio interno, no caso de lhes vir a ser adjudicada a empreitada.

11 � Só são admitidos ao concurso:

a) As empresas titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as seguintes autorizações:

Na 1.ª categoria: 1.ª subcategoria e da classe correspon-
dente ao valor global da sua proposta;

Na 1.ª categoria: 5.ª subcategoria;
Na 5.ª categoria: 10.ª e 15.ª subcategorias;
A classe em cada subcategoria deve cobrir o valor dos

trabalhos especializados que lhe respeitem.

b) Os concorrentes não detentores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço eco-
nómico europeu, admitidos nos termos previstos no ar-
tigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI ou que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado per-
tencente ao espaço económico europeu, admitidos nos ter-
mos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público do con-
curso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores de apreciação e respectiva ponderação:

1.º Preço � 60 %;
2.º Valor técnico da proposta � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � A avaliação da capacidade técnica, económica e financeira

dos concorrentes será efectuada de acordo com o previsto no n.º 18
do programa de concurso.

14 de Agosto de 2001. � Pelo Director de Serviços, o Chefe de
Divisão, João Abrantes. 02-2-3220

Anúncio

Concurso público n.º 9/01-L

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, Direcção Regional das Instalações e Equi-
pamentos da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Lisboa, na
Avenida de António Augusto de Aguiar, 19, 2.°, telefone:
213527007, telefax: 213527015.

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 � Hospital de Pulido Valente, em
Lisboa.

b) Designação da empreitada � Hospital de Pulido Valente �
Separação das águas residuais e pluviais.

Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da obra �
a empreitada consiste na execução de trabalhos de construção civil
e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais (redes exte-
riores), visando a sua separação.

Descrição dos trabalhos com referência à Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade (CPA) publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de
1993 � 45.21.15 e 45.21.41.

Preço base do concurso � 77 500 000$, não incluindo o IVA.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 28 de Agosto de 2001 18 337

4 � O prazo de execução da obra é de 240 dias, incluindo os
sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados no serviço indicado no n.º 1, durante as ho-
ras de expediente.

b) As cópias dos elementos acima referidos serão fornecidas pela
firma ARQUIBET, sita em Lisboa, na Avenida de Santos Dumond,
55-B, telefax: 217932985.

Esses elementos podem ser solicitados até ao dia 28 de Setembro
de 2001.

c) O custo total dos elementos referidos no n.º 5, alínea a), é de
20 000$, a pagar em cheque visado ou numerário.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia
10 de Outubro de 2001.

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

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

Quando os documentos, pela sua própria natureza ou origem, es-
tiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, ou de tradução não le-
galizada, acompanhada de declaração do concorrente, nos termos
da qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não legali-
zada, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

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

b) O acto público do concurso realizar-se-á no dia 11 de Outubro
de 2001, pelas 9 horas e 30 minutos, na sede da Direcção Regional
das Instalações e Equipamentos da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
sita em Lisboa, na Avenida de António Augusto de Aguiar, 19, 2.º

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

9 � A empreitada é por preço global.
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Por-

tuguês e os encargos serão satisfeitos por conta da dotação do In-
vestimento do Plano, consignada à Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes poderão adop-
tar qualquer modalidade jurídica de associação, com excepção do con-
sórcio interno, no caso de lhes vir a ser adjudicada a empreitada.

11 � Só são admitidos ao concurso:

a) As empresas titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
contendo as seguintes autorizações:

Na 1.ª categoria: 5.ª subcategoria e da classe correspon-
dente ao valor global da sua proposta;

Na 5.ª categoria: 10.ª e 15.ª subcategorias;
A classe em cada subcategoria deve cobrir o valor dos

trabalhos especializados que lhe respeitem.

b) Os concorrentes não detentores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de  obras públicas emitido pelo IMOPPI
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço eco-
nómico europeu, admitidos nos termos previstos no artigo
68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI ou que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado per-
tencente ao espaço económico europeu, admitidos nos ter-
mos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público do con-
curso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores de apreciação e respectiva ponderação:

1.º Preço � 60 %;
2.º Valor técnico da proposta � 40 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.

15 � A avaliação da capacidade técnica, económica e financeira
dos concorrentes será efectuada de acordo com o previsto no n.º 18
do programa de concurso.

14 de Agosto de 2001. � Pelo Director de Serviços, o Chefe de
Divisão, João Abrantes. 02-2-3221

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior

Aviso

Concurso público n.° 170038/2001 � Elaboração do pro-
jecto de execução das obras das novas unidades de
internamento.

Pelo presente aviso e relativamente ao concurso público em títu-
lo, publicado por este Hospital no Diário da República, 3.ª série,
n.º 174, de 28 de Julho de 2001, informa-se o seguinte:

Em cumprimento do despacho de 27 de Junho p. p. da Minis-
tra da Saúde, do qual apenas se teve conhecimento em 7 de
Agosto p. p., o conselho de administração do Hospital
Dr. José Maria Antunes Júnior deliberou, em reunião de 9 de
Agosto, anular o concurso acima referido.

14 de Agosto de 2001. � Pelo Conselho de Administração, Por-
fírio Ferreira Gil. 03-2-44 375

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde

Hospital do Divino Espírito Santo

Anúncio

Concurso público n.° 07/2002 para aquisição de material
de consumo hoteleiro � Material diverso ao Hospital
do Divino Espírito Santo

1 � Entidade contratante � Hospital do Divino Espírito Santo,
Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta Delgada, telefone: (296) 203000, fax:
(296) 203081.

2 � Objecto do concurso � aquisição de material de consumo
hoteleiro � material diverso para o ano de 2002 ao Hospital do
Divino Espírito Santo.

3 � Entrega dos bens � Hospital do Divino Espírito Santo,
Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta Delgada.

4 � Possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte do
fornecimento � são admissíveis propostas relativas a parte dos bens
postos a concurso.

5 � Propostas com condições divergentes � são admitidas pro-
postas variantes.

6 � Obtenção dos documentos pertinentes:
6.1 � O processo do concurso está patente para consulta pública

no Serviço de Aprovisionamento � Secção Concursos Públicos, sito
no Hospital do Divino Espírito Santo, Grotinha, Arrifes, 9500 Ponta
Delgada [telefone: (296) 203647; fax: (296) 203081], durante as
horas de expediente (das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos).

6.2 � O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
5000$, a liquidar em dinheiro ou cheque no acto de aquisição, debi-
tando-se custos de expedição no caso de envio pelo correio.

7 � Entidade a quem são dirigidas as propostas � Serviço de
Aprovisionamento do Hospital do Divino Espírito Santo, para a mo-
rada indicada em 6.1.

8 � Data limite da recepção das propostas � a recepção das
propostas termina às 16 horas do dia 26 de Setembro de 2001.

9 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas e documen-
tos � as propostas e os documentos que a acompanham devem ser
redigidas em língua portuguesa, ou, não o sendo, devem ser acompa-
nhadas de tradução devidamente legalizada.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas e pessoas que
podem assistir � o acto público de abertura das propostas terá lugar
às 10 horas do dia 27 de Setembro de 2001, no Serviço de Aprovi-
sionamento do Hospital do Divino Espírito Santo.

Podem assistir todos os concorrentes ou seus representantes des-
de que devidamente credenciados.
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11 � Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de for-
necedores � ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos
de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurí-
dica de associação, que se associarão antes da celebração do con-
trato.

12 � Critérios de adjudicação � o critério que presidirá à adju-
dicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, impli-
cando a ponderação, por ordem decrescente de importância, dos
seguintes factores:

Relação preço/qualidade;
Prazo de entrega.

13 � Prazo de validade das propostas � 120 dias contados da
data da sessão de abertura das propostas.

14 � Modalidade de financiamento � através do orçamento do
Hospital do Divino Espírito Santo.

15 � Publicação prévia � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia relativa a este fornecimento.

Data do envio do anúncio para o Diário da República, 3.ª sé-
rie � 13 de Agosto de 2001.

16 � Data de envio do anúncio para o Jornal Oficial � 13 de
Agosto de 2001.

O Administrador-Delegado, António Vasco Viveiros. 10-2-125 138

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.° NCP20010030 do
Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de um
ecógrafo com eco-doppler.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefone: 291-705689;
telefax: 291-743721).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 33.10.1, descritos como material médico-cirúr-
gico e ortopédico e suas partes na Classificação Estatística
de Produtos por Actividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
ponto 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) Aquisição de um ecógrafo com eco-doppler.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção
da Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida de
Luís de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues, 60 dias consecutivos após a
recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo en-
tre as partes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou par-

cial.
8 � É permitida a apresentação de, apenas, duas propostas com

variantes bem como das que envolvam alterações das cláusulas 27 e
35 do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter
técnico e económico constantes do programa de concurso.

11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e do-
cumentos complementares podem ser pedidos no Apoio Adminis-
trativo da Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal, na
Avenida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal, onde podem ser con-
sultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil antes
da data do acto público de concurso mas as certidões de qualquer
peça processual só poderão ser requeridas até 10 dias antes daquela
data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 5000$ (� 24,94) com
IVA incluído, acrescido de 1000$ (� 4,99) para encargos de expedi-
ção.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida
de Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada no Apoio Administrativo da
Área de Património do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas
do 15.° dia, ou dia útil imediato, a contar da data da publicação deste
anúncio no Diário da República.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na Área
de Património do Centro Hospitalar do Funchal no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos
representantes.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores:

1) Qualidade � 40 %;
2) Características funcionais � 30 %;
3) Garantia da boa assistência técnica � 20 %;
4) Preço � 10 %.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de 60
dias úteis contados da data do acto público do concurso, prazo esse
que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de concurso se
o concorrente nada requerer em contrário no devido tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de caução,
por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5 % sobre o
valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecutivos
a contar da entrega do material ou da recepção da respectiva factu-
ra, se for posterior.

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

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre con-
tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da Repú-
blica no dia 10 de Agosto de 2001.

10 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Filomeno Paulo Gomes. 10-2-125 143

Anúncio

Concurso público de âmbito comunitário n.° C CP20020001
do Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de
material para implantação de pacemaker�s.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefone: 291 705604
ou 291 705610, telefax: 291 742545).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 33.10.1, descritos como material médico-cirúr-
gico e ortopédico e suas partes na Classificação Estatística
de Produtos por Actividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
ponto 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) O contrato será válido por um ano, renovável uma vez por
igual período, findo o qual caducará;

d) Aquisição de material para implantação de pacemaker�s.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção
da Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida de
Luís de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues até 30 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo
entre as partes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou par-

cial.
8 � É permitida a apresentação de propostas com variantes à

proposta base, bem como das que envolvam alterações das cláusulas
28 e 36 do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter
técnico e económico constantes do programa de concurso.
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11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e do-
cumentos complementares podem ser pedidos na Área Económica
do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de Luís de Camões,
9004-514 Funchal, onde podem ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil antes
da data do acto público de concurso mas as certidões de qualquer
peça processual só poderão ser requeridas até ao dia 24 de Setembro
de 2001.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 5000$ � � 24,94 com
IVA incluído, acrescido de 1000$ � � 4,99 para encargos de expe-
dição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
Área Económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de
Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na Secretaria da Área Eco-
nómica do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas do dia 3 de
Outubro de 2001.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos
representantes.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores:

1) Adequação às técnicas em uso no CHF;
2) Qualidade dos produtos;
3) Preço.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de
60 dias úteis contados da data do acto público do concurso, pra-
zo esse que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de
concurso se o concorrente nada requerer em contrário no devido
tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de caução,
por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5 % sobre o
valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecutivos
a contar da entrega do material ou da recepção da respectiva factu-
ra, se for posterior.

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

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre con-
tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.° L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira, no Diário da República
e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias no dia 10 de Agos-
to de 2001.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais das Comuni-
dades Europeias em 14 de agosto de 2001.

10 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Filomeno Paulo Gomes. 10-2-125 142

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.° N CP20020002 do
Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de reagen-
tes para imuno-hemoterapia.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefone: 291 705604
ou 291 705610, telefax: 291 742545).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 24.42.2, descritos como Outras preparações e ar-
tigos farmacêuticos na Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
ponto 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) O contrato será válido por um ano, renovável uma vez por
igual período, findo o qual caducará;

d) Aquisição de reagentes para imuno-hemoterapia.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção
da Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida de
Luís de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues até 30 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo
entre as partes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou parcial.
8 � É permitida a apresentação de, apenas, duas propostas com

variantes bem como das que envolvam alterações das cláusulas 28 e
36 do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter
técnico e económico constantes do programa de concurso.

11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e do-
cumentos complementares podem ser pedidos na Área Económica
do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de Luís de Camões,
9004-514 Funchal, onde podem ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil an-
tes da data do acto público de concurso mas as certidões de qual-
quer peça processual só poderão ser requeridas até 10 dias antes
daquela data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 5000$ � � 24,94 com
IVA incluído, acrescido de 1000$ � � 4,99 para encargos de expe-
dição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
Área Económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de
Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na Secretaria da Área Eco-
nómica do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas do 15.°
dia, ou dia útil imediato, a contar da data da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos
representantes.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores:

1) Preço para igual qualidade;
2) Qualidade do produto;
3) Características funcionais.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de 60
dias úteis contados da data do acto público do concurso, prazo esse
que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de concurso se
o concorrente nada requerer em contrário no devido tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de caução,
por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5 % sobre o
valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecutivos
a contar da entrega do material ou da recepção da respectiva factu-
ra, se for posterior.

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

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre con-
tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.° L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da República
no dia 10 de Agosto de 2001.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 14 de Agosto de 2001.

10 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Filomeno Paulo Gomes. 10-2-125 141
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Serviços de Administração e Acção Social

Anúncio

Concurso público nacional n.° 27/PA-UTL/2001 para aqui-
sição de serviços de auditoria de gestão financeira e
certificação legal das contas das unidades orgânicas da
UTL para a gerência de 2000.

1 � A entidade contratante é a Universidade Técnica de Lisboa
(UTL), através das suas unidades orgânicas intervenientes neste
concurso. Este procedimento decorrerá pela Assessoria de Avalia-
ção, dos Serviços de Administração e Acção Social, sitos na Rua de
Rodrigues Sampaio, 28-28 A, 1150-280 Lisboa, com o telefone:
213178500 e fax: 21 3178558.

2 � a) Pretende-se contratar uma empresa para o fornecimento
de serviços de auditoria de gestão financeira e certificação legal das
contas das unidades orgânicas da UTL, para o exercício de 2000,
categoria 74.12.1, subcategorias 74.12.11 e 74.12.12, conformes à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento (CEE) n.° 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.° L 342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.° 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998, nas con-
dições previstas nas cláusulas técnicas constantes do caderno de en-
cargos, devendo o encargo previsto ser de aproximadamente
25 milhões de escudos.

b) O contrato a adjudicar não é renovável.
3 � O local da prestação dos serviços serão as instalações das

unidades orgânicas da UTL, sitas:

Concelho de Lisboa � Reitoria, Serviços de Acção Social, Fa-
culdade de Medicina Veterinária, Instituto Superior de Agro-
nomia, Instituto Superior de Economia e Gestão, Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas e Faculdade de Arqui-
tectura.

Concelho de Oeiras � Faculdade de Motricidade Humana.

4 � O presente contrato terá a duração prevista na proposta ven-
cedora.

5 � A certificação legal das contas deverá ser efectivada por um
revisor oficial de contas.

6 � Os concorrentes deverão indicar os nomes e habilitações pro-
fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços.

7 � A UTL reserva-se o direito de não adjudicar ou adjudicar
parcial ou integralmente as propostas aos concorrentes a este pro-
cedimento.

8 � Não são admitidas alterações a cláusulas do caderno de en-
cargos nem propostas variantes.

9 � Os participantes deverão comprovar: as suas habilitações pro-
fissionais, a sua capacidade financeira e a sua capacidade técnica
através da apresentação dos seguintes elementos:

9.1 � Comprovação de habilitações profissionais:
9.1.1 � Indicação do número de revisores oficiais de contas afec-

tos a este concurso;
9.1.2 � Declaração comprovativa de que os revisores oficiais de

contas afectos a este concurso são membros da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas.

9.2 � Comprovação da capacidade financeira:
9.2.1 � Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição

de um seguro de riscos profissionais;
9.2.2 � Documentos de prestação de contas dos três últimos exer-

cícios findos (1998, 1999 e 2000) ou dos exercícios findos desde a
constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos;

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

9.3 � Comprovação da capacidade técnica:
9.3.1 � Lista dos principais serviços prestados nos últimos três

anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por
declaração destes;

9.3.2 � Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados
ou não na empresa e, mais especificamente, daqueles que têm a seu
cargo o controlo de qualidade, bem como das habilitações literárias

e profissionais desses técnicos, especialmente dos afectos à presta-
ção dos serviços;

9.3.3 � Indicação do pessoal efectivo médio anual do con-
corrente nos últimos três anos (média para cada exercício eco-
nómico);

9.3.4 � Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para
garantia da qualidade e dos meios de estudo e investigação que utili-
za. Deve ainda, ser indicado o investimento em formação nos últi-
mos três anos (valor total ano e média/trabalhador).

10 � a) O programa do procedimento e o respectivo caderno de
encargos podem ser adquiridos directamente ou solicitados na As-
sessoria de Avaliação, dos Serviços de Administração e Acção Soci-
al da UTL, sitos na Rua de Rodrigues Sampaio, 28-28-A, 1150-
280 Lisboa, com o telefone: 21 3178500 e fax: 21 3178558;

b) O pedido dos documentos referidos anteriormente deverá ser
feito até às 16 horas e 30 minutos do 20.° dia após a publicação
deste anúncio no Diário da República;

c) O preço do processo é de 25 000$, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor e ainda acrescido de despesas de correio, no caso
de o concorrente solicitar o seu envio por correio. O pagamento
deve ser feito através de cheque cruzado à ordem da Reitoria da
UTL.

11 � a) As propostas devem ser enviadas/entregues no local e
morada referidos na alínea a) do número anterior;

b) A recepção das propostas será feita até às 16 horas e 30 mi-
nutos do 20.° dia contado após a publicação deste anúncio no Diá-
rio da República;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, no caso de o não serem pela sua
própria natureza ou origem, serão acompanhados de tradução devi-
damente legalizada e em relação à qual o participante declare acei-
tar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os res-
pectivos originais.

12 � O acto público de abertura das propostas será realizado no
dia seguinte à data limite para entrega das propostas, pelas 10 ho-
ras, nas instalações da Reitoria da UTL, sitas na Alameda de Santo
António dos Capuchos, 1, 1169-047 Lisboa, podendo nele partici-
par os concorrentes e ou seus representantes, desde que devidamen-
te credenciados.

13 � O critério de adjudicação do contrato será o da proposta
economicamente vantajosa, cujos factores a ter em conta são, por
ordem decrescente de importância:

a) A qualidade da proposta;
b) O preço;
c) O prazo de execução dos serviços.

14 � Os concorrentes são obrigados a manter a sua proposta pelo
prazo mínimo de 60 dias contados da data limite para entrega das
propostas.

15 � O concorrente cuja proposta seja escolhida deverá prestar
caução de 5 % do valor do contrato, sem IVA.

16 � Não foi publicado anúncio indicativo.
17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 16 de Agosto de 2001.
18 � O presente anúncio foi recebido para publicação pela Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 16 de Agosto de 2001.

16 de Agosto de 2001. � O Administrador, José Manuel Cor-
reia. 01-2-18 192

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Anúncio

Abertura de procedimento por negociação
com publicação prévia de anúncio

1 � Designação, endereço, números de telefone e telefax da enti-
dade adjudicante � Instituto Politécnico de Leiria, Edifício Maringá,
torre 2, 2.º, 2400-901 Leiria, telefone: 244 830010; fax: 244 813013.

2 � Objecto do procedimento por negociação � Elaboração do
projecto de execução do edifício D da Escola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

3 � Local da prestação de serviços ou da entrega dos bens � os
projectos deverão ser entregues na sede do IPL, Edifício Maringá,
torre 2, 2.º, 2400-901 Leiria, pela entidade a quem vier a ser feita
a adjudicação.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � a data li-
mite para a conclusão do fornecimento é 30 de Novembro de 2001.
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5 � Indicação, pelos concorrentes, dos nomes e habilitações pro-
fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços, sendo exigi-
das, face à natureza dos trabalhos previstos:

Licenciado em Arquitectura;
Licenciado em Engenharia Civil;
Licenciado em Engenharia Electrotécnica;
Licenciado em Engenharia Mecânica.

Qualquer dos técnicos referidos deverá possuir experiência míni-
ma de 3 anos e currículo individual contendo projectos da mesma
natureza e complexidade do posto a concurso.

6 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
ou dos bens objecto do concurso.

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

8 � Descrição dos elementos e formalidades necessárias à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os participantes devem preencher:

Para comprovação das habilitações ou autorizações profissio-
nais deverão ser entregues os documentos relativos à inscri-
ção individual na associação profissional respectiva;

Para comprovação da capacidade técnica deverão ser apresen-
tados currículos individuais com indicação dos serviços for-
necidos nos últimos três anos, respectivos montantes, datas
e destinatários;

Para comprovação da capacidade financeira deverão ser apre-
sentados os documentos relativos ao IRC dos últimos três
anos, bem como declaração do volume de negócios relativos
ao mesmo período.

9 � Critérios de selecção das candidaturas � análise curricular,
habilitações e capacidade financeira.

10 � Designação e endereço da entidade a quem devem ser pedi-
dos o programa de concurso e o caderno de encargos � o constante
do ponto 1.

11 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as candidaturas � o constante do ponto 1.

b) Hora e data limites para entrega das candidaturas � as candi-
daturas deverão dar entrada nos serviços indicados até às 17 horas
do 12.º dia (dias seguidos) contado a partir do dia da publicação no
Diário da República.

12 � As candidaturas e documentos exigidos deverão ser redigi-
dos em língua portuguesa.

13 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância:

Prazo � 70 %;
Preço � 20 %;
Curriculum individual dos técnicos que compõem a equipa �

10 %.

14 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Agosto de 2001.

15 � Data da recepção do anúncio parca publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Agosto de 2001.

13 de Agosto de 2001. � O Presidente, Luciano Santos Rodri-
gues de Almeida. 10-2-125 140

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso público � requalificação urbanística
e paisagística da zona envolvente ao CDH da Guia

Dá-se conhecimento de que, no âmbito deste concurso, cujo anún-
cio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.° 176, de 31
de Julho de 2001, foram prestados esclarecimentos e de que se en-
contram cópias dos mesmos junto às peças patentes em concurso
na Câmara Municipal de Albufeira, Secção de Apoio a Fornecimen-
tos e Obras Municipais.

O presente aviso foi enviado para publicação na 3.ª série do Diá-
rio da República em 3 de Agosto de 2001.

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Arsénio Ma-
nuel Vieira Catuna. 10-1-11 431

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Anúncio

Concurso público para a constituição de direito de su-
perfície em subsolo, destinado à construção e explo-
ração de um parque público subterrâneo de estacio-
namento para viaturas ligeiras e para a concessão da
instalação e exploração de parcómetros, em Alcobaça.

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

2 � O concurso é público, nos termos do Decreto-Lei n.° 59/99,
de 2 de Março, regendo-se ainda pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro.

3 � O concurso é para a constituição de direito de superfície em
subsolo, destinado à construção e exploração de um parque público
subterrâneo de estacionamento para viaturas ligeiras e para a con-
cessão da instalação e exploração de parcómetros à superfície na
cidade de Alcobaça.

4 � A natureza e extensão dos trabalhos e características gerais
da obra são as seguintes:

4.1 � Constituição de direito de superfície em subsolo, destinado
à construção e exploração de um parque público subterrâneo de es-
tacionamento para viaturas ligeiras, no espaço delimitado pela Ave-
nida de Manuel da Silva Carolino, pela Rua do Dr. Brilhante, pela
Avenida do Professor Vieira Natividade e pela Rua do Dr. Eduíno
Borges Garcia, em Alcobaça;

4.2 � Concessão da instalação e exploração de parcómetros à
superfície, incluindo fornecimento e aplicação de equipamento, na
cidade de Alcobaça;

4.3 � Os Códigos da Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA) a que se refere o Regulamento (CE) n.º 36396/
93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, são os seguintes: 45.21.64
e 63.21.24.

5 � O direito de superfície durará pelo prazo de 50 anos e a con-
cessão será pelo prazo de 20 anos.

6 � O parque a construir situar-se-á no espaço delimitado pela
Avenida de Manuel da Silva Carolino, pela Rua do Dr. Brilhante,
pela Avenida do Professor Vieira Natividade e pela Rua do Dr. Eduíno
Borges Garcia, em Alcobaça.

7 � A construção e exploração do parque obedecerá ao estipula-
do no caderno de encargos e demais peças patenteadas.

8 � O parque poderá incluir, acessoriamente, outras instalações
relacionadas com a constituição do direito de superfície e com inte-
resse para os seus utentes.

9 � Os concorrentes apresentarão, obrigatoriamente, propostas
para a construção e exploração do parque subterrâneo e para a con-
cessão da instalação e exploração de parcómetros na superfície.

10 � O prazo máximo para execução do parque de estaciona-
mento é de 24 meses, devendo a entrada em funcionamento da
tarifação do estacionamento ocorrer no prazo de 4 meses após o
termo das obras de construção do parque.

11 � O processo, constituído pelo programa de concurso, pelo
caderno de encargos e pelos projectos, poderá ser consultado na
Secção de Obras Municipais da Câmara Municipal de Alcobaça, sita
na Rua da Liberdade, durante as horas de expediente (9 horas-12 ho-
ras e 30 minutos e 14 horas-16 horas e 30 minutos).

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

13 � As cópias do processo de concurso poderão ser pagas em
numerário, cheque ou vale postal, sendo o seu custo de 250 000$
acrescidos do imposto sobre o valor acrescentado.

14. Propostas e os documentos:
14.1 � As propostas e os documentos que a acompanham deve-

rão ser enviados ou entregues até às 17 horas e 30 minutos do dia
5 de Novembro de 2001.

14.2 � As propostas e os documentos que a acompanham deve-
rão ser enviados ou entregues na Secção de Expediente Geral da
Câmara Municipal de Alcobaça

14.3 � As propostas e os documentos que a acompanham deve-
rão ser redigidos em língua portuguesa ou, no caso de o não serem,
devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em
relação à qual o concorrente declare aceitar prevalência sobre os
respectivos originais, para todos e quaisquer efeitos.
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15 � Acto público:
15.1 � Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas

que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes.

15.2 � O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Alcobaça, sita na Praça João de Deus Ramos,
pelas 10 horas do dia 6 de Novembro de 2001.

16 � A caução é de 8 % do valor previsto para a construção do
parque de estacionamento subterrâneo, sendo 5 % relativos à cons-
tituição do direito de superfície e 3 % relativos à concessão.

17 � Podem concorrer as pessoas singulares ou colectivas na plena
posse da sua capacidade jurídica para contratar, ou agrupamentos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente
numa única entidade, nos termos do número seguinte.

18 � No caso de agrupamentos de empresas, estas terão de se
associar obrigatoriamente antes da celebração do contrato na mo-
dalidade de consórcio externo em regime de responsabilidade solidá-
ria em conformidade com o Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho,
indicando na proposta qual das empresas concorrentes assumirá, após
conclusão das obras e a emissão da licença e alvará de utilização do
parque de estacionamento subterrâneo, bem como dos trabalhos re-
lativos ao fornecimento e aplicação dos parcómetros à superfície, a
posição contratual do consórcio na concessão da exploração do par-
que e dos parcómetros.

19 � Só serão admitidos a concurso os concorrentes que com-
provem documentalmente a sua idoneidade, experiência e capacida-
de técnica e económica para a construção e exploração de parques
subterrâneos para estacionamentos de viaturas com dimensão seme-
lhante ao que é objecto do presente concurso.

20 � Qualificação da capacidade técnica e económico-financeira
dos concorrentes:

20.1 � A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes de-
verá ser julgada através de documento comprovativo da experiência
do concorrente na construção de parques de estacionamento subter-
râneos com pelo menos 200 lugares ou, no caso de agrupamento de
empresas, de pelo menos uma delas;

20.2 � Na avaliação da capacidade económico-financeira, cada
concorrente ou, no caso de agrupamento de empresas, cada empre-
sa deve apresentar cumulativamente os seguintes requisitos:

20.2.1 � Resultados operacionais positivos em pelo menos dois
dos últimos três anos;

20.2.2 � Indicador de liquidez reduzida, médio dos últimos três
anos, igual ou superior a 0.70;

20.2.3 � Indicador de solvibilidade (capitais próprios/passivo to-
tal), médio dos últimos três anos, igual ou superior a 25 %.

21 � Os trabalhos de construção serão executados por entidade
habilitada para o efeito, nos termos dos artigos 67.° e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

22 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público do concurso, considerando-se prorrogados por
mais 44 dias caso os concorrentes nada expressem em contrário.

23 � As componentes que constituem o objecto do concurso e a
respectiva ponderação são as seguintes:

23.1 �  Construção e exploração de um parque público de esta-
cionamento subterrâneo � 70 %;

23.2 � Concessão de exploração de parcómetros à superfície, in-
cluindo fornecimento e aplicação de equipamento � 30 %.

24 � Na classificação de cada componente, os factores a consi-
derar são os seguintes:

24.1 � Construção e exploração de um parque público de estacio-
namento subterrâneo:

24.1.1 � Valor das tarifas a praticar � 22,5 %;
24.1.2 � Montante das rendas a pagar à Câmara Municipal de

Alcobaça � 22,5 %;
24.1.3 � Prazo de execução dos trabalhos � 20 %;
24.1.4 � Lugares afectos a residentes, a tarifa reduzida � 15%;
24.1.5 � Experiência na construção e exploração de parques de

estacionamento � 15%;
24.1.6 � Condicionantes da circulação à superfície durante a

execução dos trabalhos de construção do parque de estacionamen-
to � 5 %.

24.2 � Concessão de exploração de parcómetros à superfície,
incluindo fornecimento e aplicação de equipamento:

24.2.1 � Valor das tarifas a praticar � 22,5 %;
24.2.2 � Montante das rendas a pagar à Câmara Municipal de

Alcobaça � 22,5 %;
24.2.3 � Lugares afectos a residentes, a tarifa reduzida � 15 %;
24.2.4 � Valor das tarifas a praticar para os funcionários da CMA

na Rua João Lameiras de Figueiredo até ao Tribunal e no parque a
nascente do Mercado Municipal � 10 %;

24.2.5 � Concepção do estudo dos arranjos de superfície da área
dos parcómetros � 10 %;

24.2.6 � Funcionalidade e qualidade dos parcómetros propostos �
5 %;

24.2.7 � Eficácia dos sistema de fiscalização do estacionamento
tarifado proposto pelo concorrente � 5 %;

24.2.8. Número e localização de espaços não pagos para cargas e
descargas � 5 %;

24.2.9 � Condicionantes da circulação à superfície durante a
execução dos trabalhos de construção do parque de estacionamen-
to � 5 %.

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

26 � Este anúncio foi enviado para publicação no JOCE em 10 de
Agosto de 2001.

10 de Agosto de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Joaquim
Rui Coelho. 10-1-111 432

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 1212001-DOM

Concurso público para construção
da pré-primária de Chave

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Arouca.
Endereço � Edifício dos Paços do Concelho, Praça do Municí-

pio, 4540 Arouca (telefone: 256-940220 e telefax: 256-943045).
2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.° do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março.
3 � a) Local de execução � freguesia de Chave, concelho de

Arouca.
b) Designação da empreitada � «Construção da pré-primária de

Chave» (CPA 45.21.15).
Natureza e extensão dos trabalhos � compreende os trabalhos de

construção de raiz de um edifício destinado à pré-primária, com uma
área útil de 266,9 m2.

Características gerais da obra � movimentos de terra, betão ar-
mado, alvenarias, carpintaria, pintura, instalação de redes de abas-
tecimento de água, de esgotos, águas pluviais, electricidade e tele-
fones.

O preço base do concurso é de 47 531 177$.
c) A empreitada refere-se à totalidade, não sendo possível con-

correr a parte desta.
4 � O prazo de execução global da empreitada é de nove meses.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Câmara

Municipal de Arouca, Divisão de Obras Municipais, sita na Praça do
Município, 4540 Arouca, onde pode ser examinado durante as ho-
ras de expediente.

b) Aos mesmos serviços podem ser solicitadas cópias do processo
de concurso e da documentação até o quinto dia útil anterior à data
da entrega das propostas, contra pagamento prévio de 32 000$ (IVA
incluído) a pagar em dinheiro ou cheque visado, passado a favor da
Câmara Municipal de Arouca.

6 � a) As propostas documentadas serão entregues até às 17 horas
e 30 minutos do 33.° dia posterior ao da publicação do presente
anúncio no Diário da República.

b) Na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal
de Arouca, sita na Praça do Município, 4540 Arouca.

c) Redigidas em língua portuguesa.
7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os

concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme n.º 5.2 do
programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no Salão Nobre do edifício dos Paços do
Concelho, Praça do Município, 4540 Arouca, pelas 9 horas e 30 mi-
nutos do primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para apresen-
tação das propostas.

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

9 � A empreitada é por preço global e as modalidades essenciais
de financiamento e de pagamento serão representadas pela realiza-
ção de autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio
externo.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário satisfazer os se-
guintes requisitos:

a) Ser titular de certificado de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:

a.l) Da 1.ª subcategoria da l.ª categoria, com a classe
correspondente ao valor global da proposta apre-
sentada;
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a.2) Das 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da l.ª cate-
goria, correspondentes, cada uma, ao valor dos traba-
lhos especializados que lhe respeitam, consoante a parte
que a cada um desses trabalhos cabe na proposta;

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

c) Outras condições de carácter económico ou técnico:

c.l) Carácter económico � não poderá ser excluído ne-
nhum concorrente que, no mínimo, apresente cumula-
tivamente os valores do quartil inferior, previstos na
portaria em vigor publicada ao abrigo do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.° 61/99, de 2 de Março, para o último
ano cujos indicadores sejam conhecidos, que serão
comparados com os indicados do último balanço apre-
sentado;

c.2) Carácter técnico � comprovação de execução de, pelo
menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a
concurso, de valor não inferior a 20 000 000$, ade-
quação do equipamento e da ferramenta especial a uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer
outra forma, às suas exigências técnicas e adequação
dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não
integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias,
contados da sua abertura.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação será o seguinte:

Qualidade técnica da proposta (70 %);
Preço (30 %).

a) Qualidade técnica da proposta (QTP):

a1 � nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10 %;
a2 � descrição e justificação do plano de trabalhos (PT) �

25 %;
a3 � plano dos meios humanos a afectar à obra (MH) � 25 %;
a4 � plano do equipamento/meios técnicos a afectar à obra

(MT) � 25 %;
a5 � Conteúdo técnico da memória descritiva e justificativa

(MD) � 15 %.

14 � É proibida a apresentação de variantes ao projecto base.
15, 16, 17 e 18 � (Não aplicável.)

7 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, José Armando
de Pinho Oliveira. 10-1-111 434

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.° 54/CP/DCCA/DAG /2001

Concurso público para a realização da «Empreitada n.º 2/
2001/GLBA � Reabilitação do Edifício Municipal da Es-
cola 12 � sito na Rua da Rosa n.º 168 � Bairro Alto»
(Processo n.º 54/CP/2001).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa � Direcção Municipal de Reabilitação Urbana � Divisão de
Programação e Controlo Financeiro, Rua Alexandre Herculano,
n.° 25, 3.°, 1250-008 Lisboa.

Telefone: 21 353 55 34 � Fax: 21 357 09 56.
2 � Concurso público nos termos do artigo 80.° do Decreto-Lei

n.° 59/99, de 2 de Março.
3 � a) Local de execução: Bairro Alto;
b) Empreitada n.° 2/2001/GLBA � Reabilitação do Edifício Mu-

nicipal da Escola 12 � sito na Rua da Rosa n.° 168 � Bairro Alto �
CPV 45211000-9;

c) Preço base do concurso: 114 399 879$00 (cento e catorze mi-
lhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e nove
escudos), 570.624,19 Euros, com exclusão do IVA;

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

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

podem ser consultados, todos os dias úteis, no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal, Campo Grande, n.° 25 � 1.° piso, blo-
co F (entrada pela porta principal) � 1749-099 Lisboa, das 9,00 às
16,00 horas. Pode ainda ser adquirido e/ou consultado na Divisão de

Programação e Controlo Financeiro, Rua Alexandre Herculano,
n.° 25, 3.º � 1250-008 Lisboa;

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

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

d) O preço do processo de concurso é de Esc.: 30.000$00 (149,64
Euros), incluindo o IVA, sendo o pagamento efectuado em dinheiro
ou em cheque dirigido ao Tesoureiro Chefe do Município de Lisboa.

6 � a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16.00 horas
do dia 12/10/2001;

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

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

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, n.° 25, 1.° piso, bloco F, a
partir das 10.00 horas do dia 15 de Outubro de 2001.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) De empreiteiro geral na 1.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

b) Das 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da
l.ª categoria e das l.ª, 6.ª, 7.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da
5.ª categoria e l.ª subcategoria da 6.ª categoria correspon-
dendo, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que
lhes respeitem, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na proposta, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no 6.3 do programa de concurso.

12.1) Desde que não seja posto em causa o disposto n.° 3 do
artigo 265.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 Março, e sem preju-
ízo do disposto na alínea a) do ponto 6.2 do programa de con-
curso, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a
eles vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos cor-
respondentes.

a) No caso do número anterior, terão igualmente de ser ane-
xadas à proposta, as declarações de compromisso subs-
critas pelo concorrente e por cada um dos subempreitei-
ros, das quais conste o nome deste, seu endereço, a
titularidade do certificado contendo as autorizações exi-
gidas no concurso e, bem assim, o valor total dos traba-
lhos a que respeitem. As declarações de compromisso
devem ser acompanhadas dos certificados de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, ou respectivas fo-
tocópias autenticadas.
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12.2) Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário:

a) Que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes menciona-
das no n.° 1 do anexo I do programa de concurso, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade,
à capacidade financeira e económica e à capacidade técni-
ca que permitem aquela inscrição e justifique a classifica-
ção atribuída nessa lista.

b) Que não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, ca-
pacidade financeira, económica e técnica para a execução
da obra posta a concurso, indicados no n.° 15.1 e 15.3 do
programa de concurso.

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

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

2) Cópias autenticadas dos relatórios e contas dos últimos
três exercícios com os respectivos balanços, demonstra-
ção de resultados e demonstrações financeiras comple-
mentares;

3) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa
e o seu volume de negócios em obras nos três últimos exer-
cícios, assinada pelo representante legal da empresa;

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

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

15 � Critérios de apreciação das propostas:
15.1) O critério de apreciação das propostas será efectuada com

base nos factores e fórmula matemática de ponderação dos mesmos
de seguida indicados:

Pf = 0,95 x (P1 m/P1i) + 0,05x (P2m/p2i)

em que:

Pf  �  Pontuação final
P1m  �  Preço da proposta de menor valor
P1i  �  Preço da proposta de cada concorrente i
P2m  �  Menor prazo de execução dos trabalhos
P2i  �  Prazo de execução dos trabalhos do concorrente i

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

10 de Agosto de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6816

Anúncio n.° 58/CP/DCCA/DAG /2001

Concurso público para a realização da «Empreitada n.º 6/
2001/GLBA � Reabilitação do Edifício Municipal sito na
Rua da Rosa, 145/149 � Bairro Alto» (Processo n.º 58/
CP/2001).

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

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

3 � a) Local de execução: Bairro Alto;
b) Empreitada n.° 6/2001/GLBA � Reabilitação do edifício Mu-

nicipal sito na Rua da Rosa, 145/149 � Bairro Alto � CPV
45211000-9;

c) Preço base do concurso: 41 416 000$00 (quarenta e um mi-
lhões, quatrocentos e dezasseis mil escudos) � 206.582,14 com ex-
clusão de IVA;

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

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

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

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

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

d) O preço do processo de concurso é de Esc. 12 000$00, � 59,86
incluindo o IVA, sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em
cheque dirigido ao Tesoureiro Chefe do Município de Lisboa.

6 � a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16.00 horas
do dia 15/10/2001.

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

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

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, n.° 25, 1.° piso, bloco F, a
partir das 10.00 horas do dia 16 de Outubro de 2001.

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

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

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

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

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

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

11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � a) Os titulares de certificado de classificação de emprei-

teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

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

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execu-
ção da obra posta a concurso, indicados no n.° 15.1 e 15.3 do Pro-
grama de Concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 28 de Agosto de 2001 18 345

11.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas previsto na alínea a) do n.º 11.1 deve conter:

a) A classificação como empreiteiro geral na 1.ª categoria e
da classe correspondente ao valor da sua proposta;

b) Das 3.ª, 7.ª 9.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da l.ª categoria e
1.ª, 6.a, l0.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria e 1.ª sub-
categoria da 6.ª categoria correspondendo, cada uma, ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem, con-
soante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na pro-
posta, caso o concorrente não recorra à faculdade confe-
rida no ponto 11.3.

11.3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo
do disposto na alínea a) do ponto 11.2, o concorrente pode recor-
rer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a
execução dos trabalhos correspondentes.

a) No caso do número anterior, terão igualmente de ser ane-
xadas à proposta, as declarações de compromisso subscri-
tas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros,
das quais conste o nome deste, seu endereço, a titularidade
do certificado contendo as autorizações exigidas no con-
curso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que res-
peitem. As declarações de compromisso devem ser acom-
panhadas dos certificados de classificação de empreiteiro
de obras públicas ou respectivas fotocópias autenticadas.

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

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

14 � Critérios de Apreciação das Propostas:
14.1 � O critério de apreciação das propostas será efectuada com

base nos factores e fórmula matemática de ponderação dos mesmos
de seguida indicados:

Cf = 0,95 x (Pm/Pi) + 0,05 x (Pzm/pzi)
em que:

Cf � Classificação final
Pm � Preço da proposta de menos valor
Pi � Preço da proposta de cada concorrente
Pzm � Menor prazo de execução
Pzi � Prazo de execução de cada concorrente.

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

7 de Agosto de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6817

Anúncio n.° 59/CP/DCCA/DAG /2001

Concurso público para a realização da «Empreitada n.° 7/
2001/GLBA � Reabilitação do Edifício Municipal sito na
Rua da Paz, n.º 60/62 � Bairro Alto» (Processo n.° 59/
CP/2001).

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

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

3 � a) Local de execução: Bairro Alto;
b) Empreitada n.° 7/2001/GLBA � Reabilitação do Edifício Mu-

nicipal sito na Rua da Paz, n.º 60/62 � Bairro Alto � CPV
45211000-9;

c) Preço base do concurso: ESC: 29 443 466$00 (vinte e nove
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta
e seis escudos) � 146.863,39 com exclusão de IVA;

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

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

podem ser consultados, todos os dias úteis, no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal, Campo Grande, n.° 25, 1.° piso, bloco F
(entrada pela porta principal) � 1749-099 Lisboa, das 9,00 às 16,00

horas. Pode ainda ser adquirido e/ou consultado na Divisão de Pro-
gramação e Controlo Financeiro, Rua Alexandre Herculano, n.° 25,
3.º � 1250-008 Lisboa;

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

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

d) O preço do processo de concurso é de Esc. 17 000$00, � 84,80
incluindo o IVA, sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em
cheque dirigido ao Tesoureiro Chefe do Município de Lisboa.

6 � a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16.00 horas
do dia 16/10/2001.

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

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

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, n.° 25, 1.° piso, bloco F, a
partir das 10 horas do dia 17 de Outubro de 2001.

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

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

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

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

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

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

11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � a) Os titulares de certificado de classificação de emprei-

teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competen-
tes mencionadas no anexo 1 do Programa de Concurso, o qual indi-
cará os elementos de referência relativos à idoneidade; à capacidade
financeira e económica e à capacidade técnica que permitem aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execu-
ção da obra posta a concurso, indicados no n.° 15.1 e 15.3 do Pro-
grama de Concurso.

11.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas previsto na alínea a) do n.º 11.1 deve conter:

a) A classificação como empreiteiro geral na 1.ª categoria e
da classe correspondente ao valor da sua proposta;

b) Das 3.ª, 7.ª 8.ª, 9.ª l0.ª e 11.ª subcategorias da l.ª catego-
ria e l.ª, 6.ª, l0.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria e l.ª
subcategoria da 6.ª categoria correspondendo, cada uma, ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem, con-
soante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na pro-
posta, caso o concorrente não recorra à faculdade confe-
rida no ponto 11.3.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 28 de Agosto de 200118 346

11.3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem preju-
ízo do disposto na alínea a) do ponto 11.2, o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes.

a) No caso do número anterior, terão igualmente de ser ane-
xadas à proposta, as declarações de compromisso subscri-
tas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros,
das quais conste o nome deste, seu endereço, a titularidade
do certificado contendo as autorizações exigidas no con-
curso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que res-
peitem. As declarações de compromisso devem ser acom-
panhadas dos certificados de classificação de empreiteiro
de obras públicas ou respectivas fotocópias autenticadas.

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

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

14 � Critérios de Apreciação das Propostas:
14.1 � O critério de apreciação das propostas será efectuada com

base nos factores e fórmula matemática de ponderação dos mesmos
de seguida indicados:

Cf = 0,95 x (PM/Pi) + 0,05 x (Pzm/pzi)
em que:

Cf � Classificação final
Pm � Preço da proposta de menos valor
Pi � Preço da proposta de cada concorrente
Pzm � Menor prazo de execução
Pzi � Prazo de execução de cada concorrente

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

7 de Agosto de 2001. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6818

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Anúncio

Concurso público «Pavimentação da estrada de ligação
Malheiro/Ladeira do Vau com ligação ao alvará n.º 2/ 87
(projecto acção n.º 171) � Portimão».

1 � A Câmara Municipal de Portimão, sita no Largo do 1.° de
Maio,  8500 Portimão, com os telefones: 282470700 e 282480400,
fax: 282480407, é a entidade que adjudica a empreitada.

2.1 � Designação da empreitada e consulta do processo � o pro-
cesso do concurso para execução da empreitada de pavimentação da
estrada de ligação Malheiro/Ladeira do Vau com ligação ao alvará
n.º 2/87 (projecto acção n.º 171) encontra-se patente no Departa-
mento Técnico de Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal
de Portimão, Edifício Crisfer, Rua Quinta do Bispo, onde pode ser
examinado, durante as horas de expediente, desde a data do respec-
tivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

2.2 � O processo do concurso é constituído pelas peças indica-
das no respectivo índice geral.

2.3 � O processo de concurso e documentação completar pode-
rão ser pedidos na morada referida no ponto 2.1, a partir da data da
publicação deste anúncio no Diário da República, até ao dia 31 de
Agosto de 2001.

3 � Reclamações ou dúvidas sobre as peças patenteadas no con-
curso � a entidade que preside ao concurso é a Câmara Municipal
de Portimão, a quem deverão ser apresentados, por escrito, dentro
do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propos-
tas, as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas
surgidas na interpretação das peças patenteadas.

4 � Inspecção do local dos trabalhos � durante o prazo do con-
curso, os interessados poderão inspeccionar os locais de execução
da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indis-
pensáveis à elaboração das suas propostas.

5.1 � Entrega das propostas � as propostas (documentos de ha-
bilitação e documentos que instruem a proposta de preço) serão en-
tregues até às 12 horas e 30 minutos do dia 28 de Setembro (inclu-
indo 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,
Edifício Crisfer, Rua Quinta do Bispo, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

5.2 � Se o envio das propostas for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porventura se ve-
rifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese
de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o
prazo de entrega das propostas.

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

6.2 � Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes.

7.1 � Admissão dos concorrentes � podem ser admitidos a con-
curso:

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

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.° 1
do anexo I da Portaria 104 de 2001, o qual indicará os ele-
mentos de referência relativos à idoneidade, à capacidade
financeira e económica e à capacidade técnica que permi-
tiram 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 pontos 15.1 e 15.3 do
programa de concurso.

7.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas previsto na alínea a) do n.o 7.1 deve conter:

a1) A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, e da classe correspon-
dente ao valor global da proposta;

a2) A 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos a que lhe respeitem, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 7.3.

a3) A 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos a que lhe respeitem, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 7.3.

a4) A 15.ª subcategoria da 3.ª categoria, e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos a que lhe respeitem, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida no n.° 7.3.

7.3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.° 3 do
artigo 265.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo
do disposto nas alíneas do n.º 7.2, o concorrente pode recorrer a
subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a exe-
cução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros pos-
suidores das autorizações respectivas, de acordo com o previsto no
n.º 16.4 do programa de concurso.

8 � Idoneidade dos concorrentes � os concorrentes relativamen-
te aos quais se verifique alguma das situações referidas no artigo 55.°
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, são excluídos do con-
curso.

9 � Concorrência � a prática de actos ou acordos susceptíveis
de falsear as regras da concorrência tem como consequências as pres-
critas no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
A ocorrência de qualquer desses factos será comunicada pelo dono
da obra ao IMOPPI.

10.1 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso não são aceites agrupamentos de empresas.

11 � Tipo de empreitada e forma da proposta � a empreitada
é por série de preços.

12.1 � Proposta condicionada � não é permitida a apresenta-
ção pelos concorrentes de propostas condicionadas.

13 � Proposta com variante ao projecto � não é admitida a
apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto (ou parte
dele).
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14 � Proposta base � a apresentação de propostas condiciona-
das, nos termos do n.º 12, não dispensa o concorrente da apresen-
tação de proposta para a execução do projecto do dono da obra nos
exactos termos em que foi posto a concurso (proposta base).

15 � Valor para efeito do concurso � o valor para efeito do
concurso é de 85 000 000$, não incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

16.1 � Documentos de habilitação dos concorrentes � documen-
tos a apresentar por todos os concorrentes:

a) Documento comprovativo da regularização da situação con-
tributiva para com a segurança social portuguesa emitido
pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autori-
dade competente do Estado de que a empresa seja nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para
a segurança social no espaço económico europeu;

b) Declaração comprovativa da situação tributária regulariza-
da, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede
do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto no
artigo 3.º do Decreto-Lei n.° 236/95, de 13 de Setembro,
e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela auto-
ridade competente do Estado de que a empresa seja nacio-
nal ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações no que respeita ao pagamento de impostos e
taxas no espaço económico europeu;

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

d) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendi-
mentos para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o
carimbo de acordo com o n.º 8 da Portaria 104 de 2001 e,
se for o caso, documento equivalente apresentado, para
efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tra-
tar de início de actividade, a empresa deve apresentar có-
pia autenticada da respectiva declaração;

e) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos qua-
dros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra,
designadamente:

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

f) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta
a concurso, acompanhada de certificados de boa execução
relativos às obras mais importantes; os certificados devem
referir o montante, data e local de execução das obras e se
as mesmas foram executadas de acordo com as regras da
arte e regularmente concluídas;

g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que mencione o equipamento principal a utilizar na obra e,
se for o caso, o equipamento de características especiais,
indicando, num e noutro caso, se trata de equipamento pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma;

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

16.2 � Outros documentos a apresentar pelos concorrentes titu-
lares de certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados pelo IMOPPI são:

a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas (ou cópia autenticada do mesmo) emitido pelo IMOPPI,
contendo as seguintes categorias e subcategorias autoriza-
ções referidas no n.º 6.3, e declaração que mencione os su-
bempreiteiros;

Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado
na alínea a):

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados (ou cópia autenticada do mesmo), adequado à obra
posta a concurso, que indique os elementos de referência

relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económi-
ca e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista, emitido por
uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I da Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso, declara-
ção que mencione os subempreiteiros.

16.3 � Outros documentos a apresentar apenas pelos concorren-
tes não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem
como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comércio, de
acordo com a Portaria n.º 104 de 2001:

a) Certificados do registo criminal dos representantes legais
da empresa ou documentos equivalentes emitidos pela au-
toridade judicial ou administrativa competente do Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

b) Documento que comprove que a empresa não se encontra
em estado de falência, de liquidação, de cessação de activi-
dade, nem se encontra sujeita a qualquer meio preventivo
da liquidação de patrimónios ou em qualquer situação aná-
loga, ou tenha o respectivo processo pendente, emitido pela
autoridade judicial ou administrativa competente do Esta-
do de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

c) Documentos comprovativos da inexistência das seguintes
situações:

cl) Sanção administrativa por falta grave em matéria pro-
fissional, se entretanto não tiver ocorrido a reabilita-
ção;

c2) Sanção acessória de privação do direito de participar
em arrematações ou concursos públicos que tenham por
objecto a empreitada ou a concessão de obras públi-
cas, o fornecimento de bens e serviços, a concessão
de serviços públicos e a atribuição de licenças ou alva-
rás, durante o período de inabilidade legalmente pre-
visto;

c3) Sanção acessória de interdição da prática dos seguintes
actos motivada pela admissão de menores a trabalhos
proibidos ou condicionados, durante o período de ina-
bilidade legalmente previsto:

Celebração de contratos de fornecimentos, obras pú-
blicas, empreitadas ou prestações de serviços com o
Estado ou outras entidades públicas, bem como com
instituições particulares de solidariedade social
comparticipadas pelo orçamento da segurança social;

Celebração de contratos de exploração da concessão
de serviços públicos; Apresentação de candidatura a
apoios dos fundos comunitários;

c4) Sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu
serviço de mão-de-obra, legalmente sujeita ao paga-
mento de impostos e contribuições para a segurança
social, não declarada nos termos das normas que im-
ponham essa obrigação, em Portugal ou no Estado de
que seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal, durante o prazo de prescrição da san-
ção legalmente previsto;

d) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publi-
cação dos balanços seja exigida pela legislação do Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

e) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa
e o seu volume de negócios em obra nos três últimos exer-
cícios, assinada pelo representante legal da empresa;

f) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa,
que inclua a lista das obras executadas nos últimos cinco
anos, acompanhada de certificados de boa execução relati-
vos às obras mais importantes; os certificados devem refe-
rir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte
e regularmente concluídas;

g) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empre-
sa e ao número dos seu quadros nos três últimos anos, as-
sinada pelo representante legal da empresa.

16.4 � Nos casos em que o certificado equivalente a que se refe-
rem as alíneas a) e b) do n.º 16.1, bem como o documento equiva-
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lente a que se refere a alínea b) do n.º 16.3 não sejam emitidos no
Estado da nacionalidade ou no qual se situe o estabelecimento prin-
cipal da empresa, podem os mesmos ser substituídos por declaração
sob juramento ou, nos Estados onde não exista esse tipo de declara-
ção, por declaração solene do interessado perante uma autoridade
judicial ou administrativa, um notário ou um organismo profissional
qualificado desse Estado.

17 � Documentos que instruem a proposta � a proposta é ins-
truída com os seguintes documentos:

a) Nota justificativa do preço proposto;
b) Lista dos preços unitários, com o ordenamento dos mapas

resumo de quantidades de trabalho;
c) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano

de mão-de-obra e plano de equipamento;
d) Plano de pagamentos;
e) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da

obra;
f) Declaração do concorrente que mencione os trabalhos a

efectuar em cada uma das subcategorias e o respectivo va-
lor e, se for o caso, declarações de compromisso subscritas
pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros, de
acordo com o estabelecido no n.º 16.4; idêntica declaração
deverá ser apresentada quando se tratar de agrupamentos
de empresas;

g) Outra documentação, quando exigida.

18 � Modo de apresentação dos documentos de habilitação dos
concorrentes e dos documentos que instruem a proposta � os do-
cumentos são obrigatoriamente redigidos na língua portuguesa e se-
rão apresentados no original ou cópia autenticada.

19 � Prazo de validade da proposta � decorrido o prazo de 66
dias, contados a partir da data do acto público do concurso, cessa,
para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes
haver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter as res-
pectivas propostas.

20.1 � Qualificação dos concorrentes � a fixação de critérios
de avaliação da capacidade financeira e económica dos concorren-
tes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com
base no quadro de referência constante da Portaria n.º 608/01, de
20 de Junho, publicada ao abrigo do artigo 8.° do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente
que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil
inferior previsto nessa portaria.

20.2 � Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso deverão ser adoptados os se-
guintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 51 000 000$ � 30 %;

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 �  35 %;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra � 35 %.

20.3 � Os concorrentes que não atinjam a pontuação mínima de
50 pontos em 100 possíveis, na verificação da capacidade técnica
ou não atinjam os mínimos definidos na Portaria n.º 608/01, de 20 de
Junho, para a capacidade económica e financeira não passam à fase
seguinte, não sendo consequentemente classificados. Esta pontua-
ção não transita para a fase de adjudicação das propostas.

21.1 � Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes � sempre
que, na fase de qualificação dos concorrentes, a entidade que preside
ao concurso tenha dúvidas sobre a real situação económica e finan-
ceira de qualquer dos concorrentes, poderá exigir deles e solicitar de
outras entidades todos os documentos e elementos de informação,
inclusive de natureza contabilística, indispensáveis para o esclareci-
mento dessas dúvidas.

21.2 � À entidade que preside ao concurso assiste o direito de se
poder informar das condições técnicas actuais de qualquer dos con-
correntes junto da entidade competente.

22.1 � Critério de adjudicação das propostas � a adjudicação
será feita à proposta economicamente mais vantajosa, nos termos
do artigo 105.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tendo em
conta os seguintes factores:

a) Preço;
b) Prazo.

22.2 � Em cada factor serão ponderados os seguintes subcrité-
rios:

a) Preço � 60 %;

A classificação a atribuir às diferentes propostas de preço será
obtida através da seguinte fórmula, após correcção de eventuais er-
ros de registo de quantidades e operações aritméticas:

Cv = 10 × Vb/Vpa
em que:

Cv � pontuação a atribuir ao valor da proposta;
Vb � valor da proposta de preço mais baixo;
Vpa � valor da proposta de preço objecto de análise.

b) Prazo  � 40 %;

A classificação a atribuir ao prazo e cronograma de execução será
obtida através da seguinte fórmula:

Cp = 10 × Pb/Ppa
em que:

Cp � pontuação a atribuir ao prazo de execução;
Pb � prazo médio, tendo por base os vários prazos propos-

tos, quando tecnicamente aceitáveis face aos cronogramas
de execução submetidos;

Ppa � prazo proposto objecto de análise.

23.1 � Audiência prévia � a decisão de adjudicação será prece-
dida de audiência prévia escrita dos concorrentes.

23.2 � Os concorrentes têm 10 dias após a notificação do pro-
jecto de decisão final para se pronunciarem sobre o mesmo.

24.1 � Minuta do contrato, notificação, adjudicação e caução �
o concorrente cuja proposta haja sido preferida fica obrigado a pro-
nunciar-se sobre a minuta do contrato no prazo de cinco dias após
a sua recepção, findo o qual, se o não fizer, se considerará aprovada
a mesma minuta.

24.2 � O concorrente preferido será notificado da adjudicação e
do valor da caução, sendo-lhe, simultaneamente, fixado um prazo,
nunca inferior a seis dias, para prestar a caução, sob pena de a ad-
judicação caducar, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 110.º
e no artigo 111.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

24.3 � Todos os concorrentes são notificados da adjudicação,
por escrito, no prazo de 15 dias após a prestação da caução, sendo-
-lhes enviado o respectivo relatório justificativo, o qual conterá os
fundamentos da preterição das respectivas propostas, bem como as
características e vantagens relativas da proposta seleccionada e o
nome do adjudicatário, de acordo com o disposto no n.º 3 do ar-
tigo 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

24.4 � O valor da caução é o fixado na cláusula 1.11 do caderno
de encargos.

25 � Encargos do concorrente � são encargos do concorrente
as despesas inerentes à elaboração da proposta, incluindo as de pres-
tação de caução. E ainda as despesas e encargos inerentes à celebra-
ção do contrato, nos termos do n.° 4 do artigo 119.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

26 � Legislação aplicável � em tudo o omisso no presente pro-
grama de concurso, observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e restante legislação aplicável.

27 � Fornecimento de exemplares do processo � as cópias do
processo do concurso serão fornecidas nas condições seguintes:

Preço 25 000$ + IVA.

8 de Agosto de 2001. � Por delegação do Presidente, o Vice-
-Presidente, José Francisco Sobral Luís. 10-1-111 460

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Anúncio

Concurso de empreitadas de obras públicas
(modelo n.º 2)

Concurso público n.º 18/01 � DFSU/DGFE (artigo 80.º)

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
Praça D. Afonso de Albuquerque, 5, 2600 Vila Franca de Xira (te-
lefone: 263276031/5; telefax: 263271510).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 80.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 � a) Local de execução � freguesia de São João dos Montes,
concelho de Vila Franca de Xira.

b) 1 � Designação da empreitada � Conservação e beneficiação
da EBI de À dos Loucos, São João dos Montes

2 � Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição � remode-
lação total do edifício existente, compreendendo trabalhos de cons-
trução civil, estrutura de betão armado, redes de águas e esgotos,
instalações eléctricas e arranjos exteriores, executados de acordo com
os diversos projectos de especialidade.

3 � Preço base do concurso, com exclusão do IVA � o preço
base de concurso são 40 720 000$. A empreitada é arrematada na
globalidade, conforme indicação do projecto

b) Objecto da empreitada � a empreitada será executada com
base nos elementos escritos e desenhados do projecto de execução e
no caderno de encargos fornecidos pelo dono da obra (entidade ad-
judicante) de acordo com o artigo 10.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da em-
preitada é de 120 dias, incluindo sábados, domingos e feriados a contar
da data da consignação dos trabalhos.

5 � a) Consulta e pedidos de documentos � o processo de con-
curso poderá ser examinado todos os dias úteis, e durante as horas
normais de expediente nos serviços � Secretaria do Departamento
de Fomento e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Vila Fran-
ca de Xira, na morada Avenida Pedro Victor, 5, adquirindo cópias
autenticadas do processo nos serviços acima referidos da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira na morada acima indicada, durante
as horas normais de expediente.

b) Data limite para consulta e pedidos de documentos � podem
ser solicitadas cópias autenticadas até seis dias antes da data limite
para a entrega das propostas.

c) Fornecimento do processo de concurso e documentos comple-
mentares � o valor global do processo é de 26 500$, com exclusão
do IVA, a pagar em numerário ou cheque visado passado a favor do
tesoureiro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas terão de dar entrada até às 17, horas do 30.° dia contado
a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da
República.

b) Local de entrega das propostas � as propostas serão entregues
nos serviços do Departamento de Fomento e Serviços Urbanos da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Avenida Pedro Vitor, 5,
2600 Vila Franca de Xira, contra recibo ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.

c) Só serão admitidas a concurso as propostas redigidas em língua
portuguesa, devendo os documentos que as instruem, quando não
redigidas em português, ser acompanhados de tradução legalizada
(artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

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

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do primeiro dia
útil seguinte ao da entrega das propostas, na sala de reuniões do Depar-
tamento de Fomento e Serviços Urbanos, Avenida Pedro Vitor, 5.

8 � Cauções e garantias � para admissão ao concurso não é exi-
gida caução.

Posteriormente, o concorrente cuja proposta haja sido escolhida
ficará obrigado a prestar caução no valor de 5 % do contrato a ce-
lebrar.

9 � Tipo de empreitada, financiamento e de pagamento � a
empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do  Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira.

O pagamento ao empreiteiro será feito mediante a elaboração de
autos de vistoria e medição de trabalhos executados e de acordo com
os artigos 202.° a 208.°, inclusive, e 212.° do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de em-
presas concorrentes � poderão concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente
numa única identidade nos termos do disposto no artigo 19.° do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sob a forma de agrupamento
complementar de empresas (ACE) ou consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

Todas as empresas concorrentes em nome individual ou em asso-
ciação são obrigadas à posse das condições legais para o exercício da
actividade de empreiteiro de obras públicas de acordo com o dispos-
to na redacção do Decreto-Lei n.º 61/99, de 23 de Março.

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) Os concorrentes deverão ser detentores do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, da:

l.ª categoria � empreiteiro geral � edifícios e da classe
correspondente ao valor da sua proposta;

13.ª subcategorias da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhe res-
peitam;

l.ª, 5.ª e l0.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhe respeitam;

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

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério no qual
se baseia a adjudicação é o da proposta economicamente mais van-
tajosa. São os seguintes os factores de apreciação da proposta e
respectiva ponderação:

Condições mais vantajosas de preço � (0 a 100 pontos) ×
45 %;

Valor técnico � (0 a 100 pontos) × 40 %;
Condições mais vantajosas de prazos de execução � (0 a 100

pontos) × 15 %.

14 � Não é permitida a apresentação de variantes ao projecto de
execução patenteado a concurso.

15 � Outras informações.
16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no

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

al das Comunidades Europeias � (não aplicável.)
18 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo

Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio � (não é o caso.)

10 de Agosto de 2001. � O Vereador, Manuel Simões Luís.
03-1-034 325

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
construção da rede de águas e esgotos de
Adomingueiros (artigo 80.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de
2 de Março).

Torna-se público que, de harmonia com a deliberação da Câmara
Municipal de Vila Nova de Paiva, tomada na sua reunião extraordi-
nária realizada no dia 30 de Julho de 2001, se encontra aberto con-
curso público para adjudicação da empreitada «Construção da rede
de águas e esgotos de Adomingueiros».

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vila Nova de
Paiva, Praça da Restauração, 3650-207 Vila Nova de Paiva (telefo-
ne: 232609900; fax: 232609909).

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

3 � a) Local da execução � povoação de Adomingueiros, fre-
guesia de Touro.

b) Designação da empreitada � «Construção da rede de águas e
esgotos de Adomingueiros».

c) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada inclui tra-
balhos de rede de abastecimento de água no valor de 10 788 140$,
rede de esgotos domésticos no valor de 24 903 812$ e ETAR no
valor de 8 683 445$.

d) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 44 375 397$.
4 � Prazo de execução da obra � a propor pelos concorrentes

até ao máximo de seis meses.
5 � a) Consulta do processo � o processo de concurso e do-

cumentos complementares encontram-se patentes na Divisão Téc-
nica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Vila Nova de
Paiva, onde poderão ser consultados todos os dias úteis durante as
horas normais de expediente.

b) Custo do processo � desde que solicitadas dentro dos dois pri-
meiros terços do prazo para apresentação das propostas, os interes-
sados poderão obter cópias do processo de concurso, no prazo de
seis dias e mediante o pagamento prévio, por cheque à ordem do
tesoureiro da Câmara Municipal, da importância de 25 000$ por
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exemplar completo ou de 2500$ pelas peças escritas, valores acres-
cidos de IVA à taxa de 17 %.

6 � Entrega das propostas � as propostas, redigidas em língua
portuguesa e dactilografadas, deverão dar entrada até às 16 horas do
dia 1 de Outubro de 2001, na Divisão de Administração e Finanças
da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva.

7 � Abertura das propostas � o acto público do concurso decor-
re perante a Comissão de Abertura do Concurso e terá ligar no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Nova de Paiva, em reu-
nião a realizar pelas 10 horas do dia 2 de Outubro de 2001, sendo
autorizados a intervir no mesmo os concorrentes ou seus represen-
tantes legais devidamente credenciados.

8 � Caução � será exigida aquando da celebração do contrato de
adjudicação da empreitada a caução de 5 % do valor da adjudicação
e em todos os pagamentos será deduzida a percentagem de 5 % para
reforço da mesma.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços no
que respeita ao modo de retribuição do empreiteiro e o seu paga-
mento será efectuado nos termos do disposto no artigo 21.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, tendo como fontes de finan-
ciamento o orçamento camarário.

10 � Grupo de concorrentes � podem concorrer à presente em-
preitada empresas associadas, sem que entre elas exista qualquer mo-
dalidade jurídica de associação, nos termos do disposto no artigo 57.°
do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março. No caso de a adjudicação
ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária ou em
agrupamento complementar de empresas.

11 � Qualificação dos concorrentes � sem prejuízo do estipula-
do no n.° 15 do programa de concurso, os concorrentes deverão ser
possuidores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo IMOPPI contendo as seguintes autorizações:

a) A 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta;

b) A 4.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e ainda a 1.ª
subcategoria da 1.ª categoria na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente
não recorra à faculdade conferida no n.° 6.3 do programa
de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas será de 66 dias, contados a partir da data do acto público
do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � analisada a capacidade financei-
ra, económica e técnica dos concorrentes, tendo em conta os ele-
mentos de referência solicitados no programa de concurso, bem como
nos elementos referidos no n.° 2 do artigo 98.° do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, as propostas dos concorrentes considerados aptos
serão graduadas para efeito de adjudicação, tendo por referência o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, através da
ponderação dos seguintes factores e subfactores:

a) Preço da proposta � 60 %
b) Valia técnica da proposta � 30 %

b1) Programa de trabalhos � 45 %
b2) Memória descritiva e justificativa � 25 %
b3) Lista de preços unitários � 20 %
b4) Plano de pagamentos � 10 %

c) Prazo de execução � 10 %

14 � Propostas variantes � serão aceites propostas condiciona-
das ou variantes ao projecto.

15 � Envio para publicação � este anúncio foi enviado para
publicação na 3.ª série do Diário da República no dia 8 de Agosto
de 2001.

8 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Fer-
nando Diogo Pires. 5-1-33 761

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

1 � Câmara Municipal de Vila Verde � Divisão Municipal Fi-
nanceira, localizada em Praça do Município, 4730 Vila Verde (tele-
fone: 253310500; telecop.: 253312036).

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

3 � a) Local de execução � entre a EN 308 (Rio Mau) e limite
o lugar da Ermida, freguesia de Rio Mau, Vila Verde.

b) Designação da empreitada � Reabilitação do CM 1158 (lanço
Ângulo 40 Ermida).

Natureza e extensão dos trabalhos � obra com uma extensão total
de 3750 m, da qual fazem parte os trabalhos de terraplanagens, tra-
vessias hidráulicas, valetas e repavimentação em betuminoso.

Características gerais da obra � obra corrente de rectificação e
repavimentação de vias municipais.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 237 645 600$.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � O prazo de execução da obra será 365 dias seguidos.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos no serviço Divisão Municipal
Financeira da Câmara Municipal de Vila Verde em C. P. 4730 Vila
Verde, nos dias úteis, horário 8 horas e 30 minutos às 15 horas e 30
minutos.

Pode ser examinada ou solicitadas cópias autênticas de processo
de concurso e da documentação até seis dias úteis antes da data limi-
te da entrega das propostas.

b) Com o pagamento prévio de 90 000$, excluído o IVA.
6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até

às 16 horas do 31.° dia posterior à publicação deste anúncio no
Diário da República.

b) No serviço � Divisão Financeira da Câmara Municipal de Vila
Verde.

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

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso, os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas conforme n.° 5.2 do
programa do concurso.

b) Esse acto terá lugar no 1.° dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 9 horas, na Sala das Reu-
niões da Câmara Municipal de Vila Verde.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são autos de medição e au-
torização de pagamento da Câmara Municipal de Vila Verde.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consór-
cio em regime de responsabilidade solidária.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas e autoriza-
ções seguintes e de acordo com a proposta apresentada: l.ª subcate-
goria da 3.ª categoria.

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

c) E provar condições técnicas e económicas � só serão admiti-
dos os concorrentes que satisfaçam, para além do requisito n.° 6 do
programa de concurso, ainda quatro dos seguintes requisitos de acordo
com declaração de IRC ou IRS de 2000:

1) Liquidez reduzida > 0.60;
2) Solvabilidade > 1.30;
3) Autofinanciamento > 0.20;
4) Meios libertos totais/activo liquido > 0.20;
5) Volume de negócios > 350 000 000$;
6) Para além dos requisitos anteriores, deverá ainda ter con-

cluído, entre 1997 e 2000, pelo menos uma obra pública
de estradas ou obra pública de urbanização com um valor
mínimo de 100 000 000$, excluído o IVA (condição obri-
gatória).

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias,
contados da sua abertura.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os se-
guintes:

Preço � 70 %;
Garantia de boa execução � 30 %.

14 � Não são permitidas variantes ao projecto.
15 � Outras informações � o anúncio não será publicado no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

6 de Agosto de 2001. � O Presidente, José Manuel Ferreira Fer-
nandes. 06-1-032 055
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LOURES

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

Concurso público n.º 15/2001 � 10 000 contadores
para água potável fria DN = 15 mm, caudal 3 m3/h

1 � Entidade contratante � Serviços Municipalizados de Lou-
res, Rua Ilha da Madeira, 2, 2674-504 Loures (telefone: 219848500;
fax: 219848585).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de 10 000 contadores
para água potável fria DN = 15 mm, caudal 3m3/h, cuja Classifica-
ção Estatística por Actividade, conforme Regulamento (CE)
n.° 1232/98, de 17 de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias a 22 de Junho de 1998, corresponde à
categoria 33.20.6 � Outros instrumentos e aparelhos para medida,
controlo e ensaio, subcategoria 33.20.63 � Contadores de gases,
líquidos ou de electricidade.

3 � Local de entrega � Armazém dos Serviços Municipalizados
de Loures, Rua do Funchal, Fanqueiro, Loures (Oficinas Municipais).

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � faseado
com cinco entregas mensais consecutivas de 2000 unidades, ocor-
rendo a 1.ª  30 dias após a data da celebração do contrato.

5 � Profissões específicas a que esteja reservada a prestação de
serviços � não aplicável.

6 � Indicação, pelos concorrentes, dos nomes e habilitações profis-
sionais dos responsáveis pela prestação de serviços � não aplicável.

7 � Propostas parciais � não são admitidas.
8 � Propostas variantes � não são admitidas.
9 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

não são exigidas.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes

adjudicatário � não se aplica.
11 � Designação e endereço da entidade onde podem ser adqui-

ridos o programa de concurso e o caderno de encargos: o programa
de concurso e o caderno de encargos podem ser pedidos, gratuita-
mente, à entidade e no endereço indicados em 1, das 9 às 16 horas,
durante o primeiro terço fixado para a apresentação das propostas.

12 � Entrega das propostas � as propostas, redigidas em língua
portuguesa, serão endereçadas à entidade referida em 1, até às 17 ho-
ras e 30 minutos do dia 18 de Outubro de 2001.

13 � Abertura das propostas � às 15 horas do dia 19 de Outubro
de 2001 proceder-se-á ao acto público na sala de reuniões da Divisão
de Aprovisionamento, sita na Rua do Funchal, Fanqueiro, Loures
(Oficinas Municipais), podendo a ele assistir qualquer interessado.

14 � Critério de adjudicação � o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores por ordem de-
crescente de importância:

1.º Qualificação do concorrente e do modelo de contador pro-
posto;

2.° Preço;
3.º Condições de assistência técnica e garantia de equipamento.

15 � Prazo de manutenção das propostas � 60 dias úteis a con-
tar da data do acto público.

16 � Caução � como garantia do fornecimento, o adjudicatário
prestará a favor destes Serviços Municipalizados uma caução no valor
de 5 % do equipamento a fornecer.

17 � Data da publicação do anúncio indicativo � não houve.
18 � O contrato a celebrar está abrangido pelo acordo sobre con-

tratos públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CEE, de 22 de
Dezembro.

19 � Data de envio do anúncio para a publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias: 14 de
Agosto de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A, e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 14 de Agosto de 2001.

31 de Julho 2001. � O Vogal do Conselho de Administração,
João Francisco Roque Soares. 4-1-7959

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

Concurso público n.º 17/2001 para prestação de serviços
de seguros nos ramos acidentes de trabalho, automó-
vel, responsabilidade civil e multirriscos.

1 � Entidade contratante � Serviços Municipalizados de Lou-
res, Rua Ilha da Madeira, 2, 2674-504 Loures (telefone: 219848500;
fax: 219848585).

2 � Objecto do concurso � prestação de serviços de seguros nos
ramos acidentes de trabalho, automóvel, responsabilidade civil e
multirriscos, cuja Classificação Estatística por Actividade, confor-
me Regulamento (CE) n ° 1232/98, de 17 de Junho de 1998, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias a 22 de Junho
de 1998, corresponde à categoria 66.01.1 � Serviços de seguros de
vida e complementares da segurança social, subcategoria 66.01.10 �
Serviços de seguros de vida e serviços complementares da segurança
social.

3 � Local da prestação de serviços � indeterminado.
4 � Data limite para a conclusão da prestação � 31 de Março

de 2005.
5 � Profissões específicas a que esteja reservada a prestação de

serviços � não aplicável.
6 � Indicação, pelos concorrentes, dos nomes e habilitações pro-

fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços � não aplicá-
vel.

7 � Propostas parciais � não são admitidas.
8 � Propostas variantes � não são admitidas.
9 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

são exigidas.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes

adjudicatário � não se aplica.
12 � Designação e endereço da entidade onde podem ser ad-

quiridos o programa de concurso e o caderno de encargos: o pro-
grama de concurso e o caderno de encargos podem ser pedidos,
gratuitamente, à entidade e no endereço indicados em 1, das 9 às
16 horas, durante o primeiro terço fixado para a apresentação
das propostas.

12 � Entrega das propostas � as propostas redigidas em língua
portuguesa serão endereçadas à entidade referida em 1, até às 17 ho-
ras e 30 minutos do dia 10 de Outubro de 2001.

13 � Abertura das propostas � às 15 horas do dia 11 de Outu-
bro de 2001 proceder-se-á ao acto público na sala de reuniões da
Divisão de Aprovisionamento, sita na Rua do Funchal, Fanqueiro,
Loures (Oficinas Municipais), podendo a ele assistir qualquer inte-
ressado.

14 � Critério de adjudicação � o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores por ordem de-
crescente de importância:

1.° Preço do serviço;
2.° Qualidade dos serviços demonstrada na propostas;
3.° Contrapartidas oferecidas pelos concorrentes.

15 � Prazo de manutenção das propostas � 60 dias úteis a con-
tar da data do acto público.

16 � Caução � não é exigida.
17 � Data da publicação do anúncio indicativo � não houve.
18 � O contrato a celebrar está abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CEE, de 22 de
Dezembro.

19 � Data de envio do anúncio para a publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 14 de
Agosto de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 14 de Agosto de 2001.

2 de Agosto 2001. � O Vogal do Conselho de Administração,
João Francisco Roque Soares. 4-1-7958

ENTIDADES PARTICULARES

CENTRO SOCIAL D. MANUEL MONTEIRO DE CASTRO

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Centro Social D. Manuel Monteiro
de Castro.

Endereço � Rua Padre João Moreira Leite, Prazins (Santa
Eufémia) 4800-611 Guimarães (telefone: 253422400; fax:
253424425).

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

3 � a) Local de execução � Prazins (Santa Eufémia), Guima-
rães.
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b) Designação da empreitada � construção do Centro Social
D. Manuel Monteiro de Castro

Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de cons-
trução civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização, redes
de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, gás, electri-
cidade, telefones e climatização.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.° 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 187 062 705$, 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 540 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na AMAVE �
Associação de Municípios do Vale do Ave, sita à Rua do Capitão
Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães, durante as horas nor-
mais 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 65 000$.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas
do 30.° dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a par-
tir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na AMAVE �
Associação de Municípios do Vale do Ave, sita à Rua do Capitão
Alfredo Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas 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 em AMAVE � Associa-
ção de Municipios do Vale do Ave, sita à Rua do Capitão Alfredo
Guimarães, 1, 4800-019 Guimarães, pelas 10 horas do 1.° 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.° e 9.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.° a 208.° e 211.° a 216.° do
Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dis-
posições 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 edificios na l.ª
categoria, em classe correspondente ao valor total da
proposta;

As l.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da l.ª catego-
ria e a l.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que res-
peitem, caso o concorrente não recorra a subempreitei-
ros. Neste caso, ficará a eles vinculado por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes, deven-
do ser anexado à proposta as declarações de compro-
misso dos subempreiteiros possuidores das autorizações
respectivas, acompanhadas dos correspondentes certifi-
cados 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.° 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.l) A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes, para a execução da obra posta a con-
curso, será feita com base nos valores de referência
dos indicadores de liquidez geral, de autonomia finan-
ceira e do grau de cobertura do imobilizado
descriminados em seguida, sendo excluídos os concor-
rentes que não apresentem cumulativamente, no mí-
nimo, os valores do quartil inferior.

Indicadores
Quartil

Mediana
Quartil

inferior 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 cu-
mulativamente 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 qual-
quer outra forma, às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra.
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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.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

24 de Julho de 2001. � O Vice-Presidente da Direcção, Joaquim
Monteiro de Castro. 10-2-125 133

EDA � ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A.

Anúncio

Concurso público n.° 05/2001 � Empreitada de constru-
ção da Central Termoeléctrica da Graciosa, ilha Gracio-
sa, Açores.

1 � Entidade adjudicante � EDA � Electricidade dos Açores,
S. A., com sede na Rua do Engenheiro José Cordeiro, 6, 9504-535
Ponta Delgada, Açores [telefone: (351) 296202000; telefax: (351)
296628041].

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

3 � Natureza e objecto:

a) A obra será executada na Central Termoeléctrica da Gracio-
sa, lugar do Quitadouro, ilha Graciosa, Açores;

b) A empreitada de construção da Central Termoeléctrica da
Graciosa tem por objecto:

Os estudos para a instalação da nova central;
A concepção, a fabricação, a construção, o transporte, a

montagem, o arranque, os ensaios e a colocação em
serviço dos equipamentos electromecânicos novos a
fornecer, designadamente dois grupos diesel-geradores e
instalações auxiliares, tais como reservatórios de com-
bustível e óleo de lubrificação, incinerador, sistema de
água de extinção de incêndios e respectiva rede geral,
ponte rolante, equipamentos para supervisão, comando
e protecção, subestação 15/0.4 kV, oficinas e arranjos
exteriores;

A desmontagem, o transporte, a montagem, o arranque, os
ensaios e a colocação em serviço de três grupos diesel-
geradores usados e seus auxiliares, incluindo transforma-
dores de potência, a transferir da Central da Barra.

Constituem ainda objecto da empreitada todos os traba-
lhos de construção civil inerentes às instalações referidas.

c) Com referência à Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/1998, de 17 de Junho, publicado no Jornal Ofici-
al das Comunidades Europeias, n.º L177/2, de 22 de Ju-
nho de 1998, a empreitada tem a seguinte descrição: sec-
ção F, grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.5 e
subcategoria 45.21.51 � Trabalhos de construção de cen-
trais de energia eléctrica.

d) O preço base do concurso é de 600 000 000$ ou
2 992 787,38 euros, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução dos trabalhos
será de 12 meses, sendo que os dois novos grupos deverão ser lan-
çados em serviço industrial até final do ano 2002.

5 � Fornecimento de documentação:

a) O processo de concurso, bem como os documentos com-
plementares, podem ser examinados, ou dos mesmos obti-
das cópias autenticadas, na EDA � Electricidade dos Aço-
res, S. A., Direcção de Produção, Estrada Regional, 4-1.ª,
147, 9500-511 Fajã de Cima, São Miguel, Açores, durante
as horas normais de expediente;

b) O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias
úteis, contados a partir da data de recepção do respectivo
pedido, mediante o pagamento de 100 000$, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, efectuado em dinheiro ou che-
que cruzado emitido à ordem da EDA � Electricidade dos
Açores, S. A.

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

a) O prazo de apresentação das propostas é de 60 dias conse-
cutivos, contados a partir do dia seguinte ao da publicação
do presente anúncio no Diário da República;

b) Até às 17 horas do primeiro dia útil seguinte ao fim do
prazo de apresentação das propostas, estas deverão ser en-
tregues em mão contra recibo, ou enviadas através dos CTT,
sob registo e com aviso de recepção, para o serviço indica-
do na alínea a) do n.º 5;

c) As propostas, bem como a documentação que as acompa-
nhem, serão redigidas em língua portuguesa;

d) Outros documentos suplementares, tais como catálogos ge-
néricos e demais documentação não específica, que o con-
corrente julgue conveniente para a avaliação da sua pro-
posta, poderá ser apresentada em inglês ou francês.

7 � Acto público do concurso:

a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, estando para o efeito devidamente credenciadas pelos
concorrentes, exibam, para além da correspondente creden-
cial, o respectivo documento de identificação;

b) O acto público do concurso terá lugar na EDA � Electri-
cidade dos Açores, S. A., Direcção de Produção, Estrada
Regional 4-1.ª, 147, 9500-511 Fajã de Cima, São Miguel,
Açores, pelas 10 horas do primeiro dia útil seguinte ao dia
limite de apresentação das propostas.

8 � Caução � o concorrente a quem a empreitada for adjudicada
terá de prestar, antes da celebração do contrato, uma caução corres-
pondente a 5 % do preço total do contrato, nos termos dos artigos
112.° e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a qual
será válida até à data da recepção definitiva dos trabalhos.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por preço global, nos
termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Associações e agrupamentos de empresas:

a) Poderão apresentar-se a concurso as empresas ou agrupa-
mentos de empresas, nacionais ou estrangeiras, que satisfa-
çam as disposições contidas nos artigos 54.°, 55.° e 57.° do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas se-
rão responsáveis perante o dono da obra pela manutenção
da sua proposta, com as legais consequências;

c) Os agrupamentos de empresas que se apresentem a concurso
deverão, em caso de adjudicação, associar-se em consórcio
externo ou agrupamento complementar de empresas, em
regime de responsabilidade solidária dos consorciados ou
agrupados, entre si, e com o consórcio ou agrupamento.

11 � Condições de apresentação a concurso:
11.1 � Concorrentes nacionais � só serão admitidos a concurso

os concorrentes que detenham certificados de classificação de em-
preiteiro de obras públicas contendo as seguintes autorizações:

Da 1.ª, 3.ª, 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria (edifí-
cios); da 9.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria (vias de
comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas)
e da 1.ª, 2.ª, 6.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria
(instalações eléctricas e mecânicas), das classes correspon-
dentes aos valores da proposta para os respectivos trabalhos.

Em sede de avaliação de propostas serão valorizados os
certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas
que contenham as seguintes autorizações:

Da 10.ª, 11.ª, 12.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria
(edifícios); da 1.ª e 11.ª subcategorias da 3.ª categoria
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(vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-
-estruturas) e da 7.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da
5.ª categoria (instalações eléctricas e mecânicas), das
classes correspondentes aos valores da proposta para os
respectivos trabalhos.

11.2 � Concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e concorrentes nacio-
nais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio:

Só serão admitidos a concurso os concorrentes que, não sendo
detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com as autorizações da natureza indicada no anúncio e
no programa de concurso, apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta
a concurso e emitido pelo respectivo Estado;

Poderão ainda ser admitidos os concorrentes não detentores de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
ou que não exibam certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem documento(s)
comprovativo(s) da sua inscrição como empresa de obras
públicas, através do certificado a que se refere a alínea a) do
n.º 1 do artigo 67.° do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Consoante os casos, os concorrentes deverão também apre-
sentar a restante documentação referida nos artigos 67.° a 69.° do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que não seja dispensada, nos
termos das mencionadas disposições legais, bem como a documen-
tação expressamente exigida no programa de concurso.

11.4 � Outras condições mínimas de carácter técnico � é con-
siderada condição técnica mínima de habilitação dos concorrentes a
demonstração de terem concluído com sucesso, no decurso dos últi-
mos 10 anos, projectos de dimensões, características ou valores se-
melhantes, tal como exigido pela natureza de cada componente da
presente empreitada, nos quais o concorrente tenha fabricado com-
ponentes importantes nas suas próprias instalações fabris, ou tenha
actuado como fornecedor responsável.

12 � Validade das propostas  � as propostas serão válidas pelo
prazo de 66 dias, contados a partir do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação é o da
proposta economicamente mais vantajosa, numa escala de pontua-
ção de 1 a 5, atendendo-se aos seguintes factores de apreciação das
propostas e respectiva ponderação:

Valia técnica (50 %);
Rendibilidade (35 %);
Capacidade de execução (15 %).

14 � Propostas variantes � é admitida a apresentação, pelos
concorrentes, de variantes ao projecto (ou parte dele).

9 de Agosto de 2001. � Pelo Conselho de Administração: (Assi-
naturas ilegíveis.) 10-2-125 137

SPORTING CLUBE DE LOUREL

Anúncio

Concurso público (artigo 80.°)

1 � Dono da obra � Sporting Clube de Lourel, Estrada de São
Romão, Lourel, 2710-390 Sintra (telefone: 219232538; fax:
219232538).

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

3 � Local de execução � freguesia de Santa Maria, concelho de
Sintra.

4 � Designação da empreitada � Sporting Clube de Lourel, Campo
de Futebol.

O Sporting Clube de Lourel, através da Direcção, com sede na
Estrada de São Romão, Lourel, 2710-390 Sintra, aceita propostas
para a requalificação do Campo de Futebol para construção de rel-
vado sintético.

5 � Preço base do concurso com exclusão do IVA � o preço
base do concurso são 70 000 000$.

5.1 � A empreitada é arrematada na globalidade, conforme as
condições definidas no caderno de encargos.

6 � Objecto da empreitada � a empreitada será executada com
base nos elementos escritos e desenhados no projecto de execução
e no caderno de encargos, fornecidos pelo dono da obra (entidade

adjudicante) de acordo com o artigo 10.° do Decreto Lei n.° 59/99,
de 2 de Março.

7 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da em-
preitada é de 60 dias, incluindo sábados, domingos e feriados a con-
tar da data da consignação dos trabalhos.

8 � Consulta e pedidos de documentos � o processo do con-
curso poderá ser examinado todos os dias úteis das 17 às 20 horas
na secretaria do Sporting Clube de Lourel, sita à Estrada de São
Romão, Lourel, 2710-390 Sintra, adquirindo cópias autenticadas do
processo nos serviços acima referidos.

8.1 � Data limite para consulta e pedidos de documentos � po-
dem ser solicitadas cópias autenticadas até seis dias antes da data
limite para a entrega das propostas.

8.2 � Fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares � o valor global do processo é de 25 000$ com exclu-
são de IVA, a pagar em numerário ou cheque visado passado a favor
do Sporting Clube de Lourel.

9 � Apresentação das propostas
9.1 � Data e limite para apresentação das propostas � as propos-

tas terão de dar entrada até às 20 horas do 30.° dia contado a partir do
dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República.

9.2 � As propostas serão entregues nos serviços da secretaria do
Sporting Clube de Lourel, sita na Estrada de São Romão, Lourel,
2710-390 Sintra, contra recibo ou, remetidas pelo correio sob re-
gisto e com aviso de recepção.

9.3 � Só serão admitidas a concurso as propostas redigidas em
língua portuguesa, devendo os documentos que as instruem, quando
não redigidos em português, ser acompanhados de tradução legaliza-
da (artigo 71.° do Decreto-Lei n.° 59/99, de 2 de Março).

10 � Abertura das propostas:
10.1 � Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas

que estiverem credenciadas para o efeito.
10.2 � O acto público do concurso terá lugar às 20 horas do

primeiro dia útil seguinte ao da entrega das propostas, na sala de
reuniões do Sporting Clube de Lourel, sita na Estrada de São Romão,
Lourel, 2710-390 Sintra

11 � Cauções e garantias � para admissão a concurso não é exi-
gido caução.

Posteriormente, o concorrente cuja proposta haja sido escolhida fi-
cará obrigado a prestar caução no valor de 5 % do contrato a celebrar.

12 � Tipo de empreitada, financiamento e de pagamento � a
empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.° do Decre-
to-Lei n.° 59/99, de 2 de Março.

O financiamento terá como fonte o Sporting Clube de Lourel, a
Câmara Municipal de Sintra e outras.

O pagamento ao empreiteiro será mediante a elaboração de autos
de vistoria e medição de trabalhos executados e de acordo com os
artigos 202.° a 208.°, inclusive, e 212.° do Decreto-Lei n.° 59/99,
de 2 de Março.

13 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de em-
presas concorrentes � poderão concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente
numa única entidade, nos termos do disposto no artigo 19.° do De-
creto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sob a forma de agrupamento
complementar de empresas (ACE) ou consórcio externo em regime
de responsabilidade solidária.

Todas as empresas concorrentes em nome individual ou em asso-
ciação são obrigadas à posse das condições legais para o exercício da
actividade de empreiteiro de obras de acordo com o disposto na
redacção do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

14 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e informa-
ções e formalidades necessárias à avaliação das condições mínimas de
carácter económico e técnico que o empreiteiro deva preencher, desig-
nadamente: os concorrentes deverão ser detentores do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas da 14.ª subcategoria da
3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta.

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

16 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério no qual
se baseia a adjudicação é o da proposta economicamente mais van-
tajosa. São os seguintes os factores de apreciação da proposta e res-
pectiva apreciação:

Condições mais vantajosas de preço (0 a 100 pontos) × 50 %;
Prazo de início e termo (0 a 100 pontos) × 30 %;
Qualidade técnica da proposta (0 a 100 pontos) × 10 %;
Experiência em obras similares (0 a 100 pontos) × 10 %.

17 � Não é permitida a apresentação de variantes ao projecto de
execução patenteado no concurso.

18 � O Sporting Clube de Lourel reserva-se o direito de não pro-
ceder à adjudicação da empreitada.
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19 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias � (não aplicável.)

20 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofici-
al das Comunidades Europeias � (não aplicável.)

21 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio � (não é o caso.)

9 de Agosto de 2001. � O Presidente da Direcção, José Ribei-
ro � O Presidente-Adjunto, José Manuel V. Rosa. 13-2-000 242

RECTIFICAÇÕES

GEBALIS � GESTÃO DOS BAIRROS MUNICIPAIS
DE LISBOA, E. M.

Aviso de rectificação

Concurso público para a empreitada 13/Gebalis/2001

Obras de conservação e requalificação da envolvente exterior
e dos espaços comuns dos lotes 45 a 59 da Avenida de
Mouzinho de Albuquerque.

Ponto único. Informa-se que estão disponíveis esclarecimentos
para os potenciais concorrentes à empreitada em epígrafe, cujo
anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 171, de
25 de Julho de 2001.

14 de Agosto de 2001. � A Presidente, Isabel Soares.
01-2-018 190

Aviso de rectificação

Concurso público para a empreitada 14/Gebalis/ 2001

Obras de conservação e requalificação da envolvente exte-
rior e dos espaços comuns dos lotes 61 a 75 da Avenida de
Mouzinho de Albuquerque.

Ponto único. Informa-se que estão disponíveis esclarecimentos
para os potenciais concorrentes à empreitada em epígrafe, cujo
anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 171, de
25 de Julho de 2001.

14 de Agosto de 2001. � A Presidente, Isabel Soares.
01-2-018 191

APRAM � ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S. A.

Aviso rectificativo

Concurso público para a empreitada de construção do
passeio marítimo, acessos e remate do cais de
Machico.

Faz-se público que foram rectificados os pontos 6.2 e 11.2, respec-
tivamente do programa concurso e do anúncio do concurso público
referido em epígrafe, publicado no Jornal Oficial, 2.ª série, n.º 136,
de 16 de Julho de 2001, cuja redacção passa a ser a seguinte:

Programa de concurso

6.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas previsto na alínea a) do 6.1 deve conter:

a) A classificação como empreiteiro geral de obras hidráu-
licas, na 4.ª categoria, em classe correspondente ao va-
lor da proposta;

b) A l.ª subcategoria (estruturas de betão armado) da
1.ª categoria (edifícios), a l.ª subcategoria (pavimen-
tos flexíveis) e a 9.ª subcategoria (redes de esgotos)
da 3.ª categoria (vias de comunicação, obras de urba-
nização e outras infra-estruturas) e a l.ª subcategoria
(instalações eléctricas de baixa tensão) da 5.ª cate-
goria (instalações eléctricas e mecânicas) na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite(m), caso o concorrente não recorra à facul-
dade conferida no n.º 6.3 (indicar as restantes subca-
tegorias necessárias à execução da obra).

Anúncio
11 � [...]
2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras

públicas a que se refere a alínea a) do n.º 11.1 deste anúncio
deve conter: [redacção idêntica à das alíneas a) e b) do n.º 6.2
supramencionado.

a) A classificação ... da proposta;
b) A l.ª subcategoria ... à execução da obra].

9 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Filipe Gonçalves Marques dos Reis.

10-2-125 139
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço do Pessoal
Repartição de Civis

Despacho (extracto)

Por despacho de 10 de Julho de 2001 do Almirante Chefe do
Estado-Maior da Armada:

Célia Maria Ramos Brito � contratada em regime de tarefa, por um
ano, para executar trabalhos de escritório electrónico na Marinha,
mediante a contraprestação global de 1 068 000$ (5327,16 euros).

13 de Agosto de 2001. � Pelo Chefe da Repartição, a Chefe de
Secção, Maria Elisabete Rodrigues Paixão Henriques. 01-2-18 189

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Código do IRC, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção dada pela
Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, reconhece-se à Casa do Povo
da Ribeirinha, com o NIPC n.º 512006580, sita na Ribeirinha, Faial,
a isenção de IRC, nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B (denominada categoria C até 31 de Dezembro de
2000) � rendimentos empresariais,  derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 15 de Junho de 1999, data da
equiparação a instituição particular de solidariedade social, ficando,
a partir de 1 de Janeiro de 2001, condicionada à observância conti-
nuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do
artigo 9.º do Código do IRC.

Pelo Ministro das Finanças, o Subdirector-Geral, João R. E. Du-
rão. 10-2-125 130

Despacho

Para efeitos do n.º 2 do artigo 9.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção dada
pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, reconhece-se ao Cen-
tro Social Paroquial de Santo António de Campelos, com o NIPC
n.º 502870516, sito no largo de Santo António, 22, 2565-
-022 Campelos, a isenção de IRC, nos termos e com a seguinte am-
plitude:

Categoria B (denominada categoria C até 31 de Dezembro de
2000) � rendimentos empresariais,  derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 8 de Julho de 1991, data do registo
definitivo como instituição particular de solidariedade social, fican-
do, a partir de 1 de Janeiro de 2001, condicionada à observância

continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do
n.º 3 do artigo 9.º do Código do IRC.

Pelo Ministro das Finanças, o Subdirector-Geral, João R. E. Du-
rão. 10-2-125 128

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral da Energia

Éditos

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e
outros, estará patente na Direcção-Geral da Energia, sita em Lis-
boa, na Avenida de 5 de Outubro, 87, e nas secretarias das Câma-
ras Municipais dos concelhos de Vila Velha de Ródão e Nisa, em
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da data da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela REN � Rede Eléctri-
ca Nacional, S. A., a que se refere o processo El 1.0/67727, para
o estabelecimento de:

Troço inicial das linhas aéreas, a 150 kV, em apoios comuns,
Falagueira-Castelo Branco 1 e 2, designado por Falagueira-
-Ródão, da subestação da Falagueira ao apoio n.º 47, na ex-
tensão de 16 431 m.

Linhas aéreas bifásicas, a 150 kV, em apoios comuns, do apoio
n.º 46 das linhas aéreas Falagueira-Castelo Branco 1 e 2 à su-
bestação da REFER de Ródão, na extensão de 3334 m.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na referida Direcção-Geral ou nas secretarias daquelas
câmaras municipais dentro do citado prazo.

3 de Agosto de 2001. � O Director de Serviços, Martins de Car-
valho. 4-2-16 349

Éditos

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e outros, estará
patente na Direcção-Geral da Energia, sita em Lisboa, na Avenida
de 5 de Outubro, 87, e na secretaria da Câmara Municipal do conce-
lho de Odemira, em todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto apresentado pela REN �
Rede Eléctrica Nacional, S. A., a que se refere o processo El 1.0/
67734, para o estabelecimento de:

Abertura da linha aérea, a 150 kV, Sines-Tunes 1, na zona do
seu apoio n.º 143 para ligação ao posto de corte de Sabóia,
na extensão de 147 m, e uma linha aérea, a 150 kV, do pos-
to de corte de Sabóia à subestação da REFER de Luzianes, na
extensão de 8520 m.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na referida Direcção-Geral ou na secretaria daquela
câmara municipal dentro do citado prazo.

3 de Agosto de 2001. � O Director de Serviços, Martins de Car-
valho. 4-2-16 350

Instituto Geológico e Mineiro

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que Abacus Minerals
Corporation, requereu a atribuição de direitos de prospecção e pes-
quisa de depósitos minerais de cobre, zinco, estanho, chumbo, ouro
e prata, numa área localizada nos concelhos de Almodôvar, Castro
Verde e Ourique, delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam
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seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao ponto
central:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

1 � 10 000 � 214 00
2 � 1 005 � 214 000
3 + 11 800 � 220 000
4 + 11 800 � 228 000
5 + 10 000 � 228 000
6 + 10 000 � 232 000
7 � 3 750 � 220 000

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expedi-
ente, na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento, do Instituto Geológico e Mineiro, sito
na Rua do Almirante Barroso, 38, 3.º andar, 1049-025 Lisboa, en-
tidade para quem devem ser remetidas as reclamações.

17 de Julho de 2001. � O Chefe da Divisão de Licenciamento,
C. Magno. 4-2-16 351

Instituto Português da Qualidade

Despacho de aprovação de modelo
n.º 701.17.01.3.23

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos do n.º 5.1 da
Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria n.º 952/92, de 3 de
Outubro, aprovo o analisador de gases de escape de veículos automó-
veis, marca Magneti Marelli, modelo Pegaso Expander, fabricado por
Texa, S. R. L., com sede em Via Belvedere, 13 31056 Roncade (TV) �
 Itália e requerido por Stand Asla, S. A., com sede na Rua de Silva Porto,
180, apartado 52838, 4251 Porto.

Descrição sumária � este analisador de gases de escape de veícu-
los automóveis é um instrumento baseado, no princípio de análise
por infravermelhos, sem componente de propagação, que funciona
através de detectores selectivos, os quais analisam separadamente o
monóxido de carbono, o dióxido de carbono, e os hidrocarbonetos
contidos nos gases de escape analisados.

Constituição � é constituído por:

1) Circuito pneumático;
2) Analisador infravermelho;
3) Circuito electrónico.

Características metrológicas � este instrumento foi classificado
na classe de precisão I de acordo com a Recomendação Internacio-
nal n.º 99 da OIML.

As principais características metrológicas são as seguintes:

Intervalo de medição:

0 a 9,99 % vol para o monóxido de carbono;
0 a 19,9 % vol para o dióxido de carbono;
0 a 5000 ppm vol para os hidrocarbonetos.

Escala de graduação:

0,01 % vol para o monóxido de carbono;
0,1 % vol para o dióxido de carbono;
1 ppm vol para os hidrocarbonetos.

Débito nominal da bomba � 10 l/min.
Tempo de aquecimento � quatro minutos.

Características adicionais � o instrumento indica também o títu-
lo volúmico em oxigénio expresso em percentagem volúmica.

Pode fornecer um número sem unidades, denominado «lambda» e
representativo da riqueza de uma mistura ar/carburante.

Inscrições e marcações � cada analisador deve conter, de forma
legível e indelével, as indicações seguintes:

Nome ou marca do fabricante ou importador;
Designação do modelo e da classe de precisão;
Ano e número de fabrico;
Débito mínimo nominal;
Factor de conversão C

3/C6;
Tensão, frequência e potência nominais;
Componentes gasosas e factores máximos das medições,

Símbolo de aprovação do modelo seguinte:

P01

701.17/23

Selagem � os analisadores de gases de escape de veículos automó-
veis devem conter zonas de selagem, por forma a serem apostos os
símbolos de controlo metrológico em local visível e acessível.

Os analisadores são punçoados e selados de acordo com o esque-
ma de selagem publicado em anexo.

Validade � a validade desta aprovação de modelo é de 10 anos a
contar da data de publicação em Diário da República.

Depósito de modelo � ficaram depositados no Instituto Portugu-
ês da Qualidade desenhos de construção, esquemáticos e fotografias,
ficando um exemplar do instrumento depositado nas instalações do
requerente.

8 de Julho de 2001. � O Vice-Presidente, Carlos Nieto de Cas-
tro.

10-2-125 127

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo

Despacho
Por despacho do conselho de administração de 11 de Maio de 2001:

Rosa Paula Macieira Oliveira Soares � autorizada a celebração de
contrato de prestação de serviços (avença). (Isento de fiscaliza-
ção prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Julho de 2001. � O Administrador-Delegado, Ivo Martins.
10-2-125 134

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Despacho (extracto)

Por meu despacho de 1 de Agosto de 2001 em substituição:

Filipe Manuel Picoto Carneiro � rescindido o contrato em regime
de avença, celebrado com o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre
do Tombo, com efeitos a partir de 31 de Outubro de 2001.

10 de Agosto de 2001. � O Subdirector, José Maria Salgado.
01-2-18 185

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DO ENTRONCAMENTO

Anúncio
Dr. José Carlos de Sousa Vieira de Almeida, juiz de direito do Tribu-

nal da Comarca do Entroncamento:

Faz saber que nos autos de declaração de falência n.º 488/01 (De-
creto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril), da única Secção deste Tribu-
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nal, em que é requerente o Ministério Público, em representação da
Fazenda Nacional, e requerida Construções Silva & Curto, L.da, com
sede no Largo da Igreja, Moita do Norte, 2260 Vila Nova da Bar-
quinha, são por esta forma citados todos os credores, para no prazo
de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, contados da data da publicação
do anúncio no Diário da República, a que se referem os artigos 128.º,
n.º 2, e 188.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer providência diferente da requerida, devendo em todos os casos
oferecer logo os meios de prova de que disponham.

Nos termos do artigo 19.º, n.º 2, do citado decreto-lei consigna-
-se que a petição inicial deu entrada na Secretaria deste Tribunal em
27 de Junho de 2001.

28 de Junho de 2001. � O Juiz de Direito, José Carlos de Sousa
Vieira de Almeida. � O Escrivão-Adjunto, Vítor Daniel Guia.

10-2-125 131

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 528/2001.
Falência (requerida).
Requerente � RAFIPORT � Comércio de Fios, L.da

Requerida � LASTEXMAR � Indústria e Comércio Têxtil, L.da

Ana Cristina Clemente, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida
LASTEXMAR � Indústria e Comércio Têxtil, L.da, com sede no
lugar de Atainde, em Lordelo, 4815 Lordelo, Guimarães, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham como
determina o n.º 3 do artigo 20.º do Código dos Processos Especi-
ais de Recuperação da Empresa e de Falência, cfr. ainda os arti-
gos 14.º e 19.º, n.º 2.

A petição deu entrada na secretaria em 21 de Junho de 2001.

25 de Junho de 2001. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Clemen-
te. � O Oficial de Justiça, Francisco Orlando Marinho.

10-2-125 129

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 173/2001.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de PETROCIL � Reciclados Petroquí-
micos, L.da, com sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35,
4.º, H, em Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

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

26 de Julho de 2001. � A Juíza de Turno, Isabel Palma Cala-
do. � A Oficial de Justiça, Maria Teresa Fernandes.

03-2-044 371

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

Anúncio

Processo n.º 175/2001.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de José Guimarães & Silva, L.da, com
sede na Rua de São Dinis, 151, 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, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 25 de Julho de 2001.

2 de Agosto de 2001. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.
06-2-054 038

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA

Aviso

Torna-se público que, por despacho do presidente do conselho de
administração da AMDE de 20 de Outubro de 2000, nos termos do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, foi no-
meado para ocupar o lugar de assessor principal da carreira de téc-
nico superior, sociólogo do quadro de pessoal desta Associação de
Municípios, Luís Filipe Navarro Canhão Cavaco.

O nomeado deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias contados do
dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República.

20 de Outubro de 2000. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Alfredo Falamino Barroso. 10-1-111 430

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso

Dr. Joaquim Luís Rosa do Céu, presidente da Câmara Municipal de
Alpiarça:

Torna público que, por seu despacho de 6 do corrente, autorizou
a transferência de Ana Paula Conceição Parracho Eça da Cruz, as-
sistente administrativo principal da Câmara Municipal de Cascais,
para idêntico lugar do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

O prazo para aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

6 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 10-1-111 433

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 96/2001-RH

Contratação de pessoal a termo certo

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, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que esta Câmara
Municipal celebrou contrato a termo certo, pelo prazo de um ano,
com os trabalhadores abaixo indicados:

José Guilherme Tavares Cipriano � cantoneiro de vias, com
início de funções a 1 de Agosto de 2001 (escalão 1, índi-
ce 129 � 78 200$);

Paulo Jorge Barbosa dos Santos Marques � coveiro, com iní-
cio de funções a 1 de Agosto de 2001 (escalão 1, índi-
ce 148 � 89 700$).

1 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço. 10-1-111 435

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
3 de Agosto de 2001, foi nomeado nos termos do artigo 6.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, o seguinte indivíduo, na
sequência de concurso externo de ingresso, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 51, de 1 de Março de
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2001, para a categoria de encarregado de parques desportivos e ou
recreativos, escalão 1, índice 235, da tabela de vencimentos:

Pedro José Vieira Peters.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias contados a partir
desta publicação no Diário da República. (Isento de visto do Tribu-
nal de Contas, nos termos do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

6 de Agosto de 2001. � A Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, Lucinda Rita Mendes. 03-1-034 324

Aviso

Torna-se público o despacho do presidente da Câmara de 6 de
Agosto de 2001, que determinou a admissão em regime de contrato
administrativo de provimento de Susana Pimentel Duarte, para a
categoria de técnico superior de 2.ª classe, estagiária (sociologia),
escalão 1, índice 310, da correspondente da tabela de vencimentos,
na sequência de concurso externo de ingresso, aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 137, de 15 de Junho
de 2000. O contrato administrativo de provimento deverá ser cele-
brado no prazo de 20 dias, contados a partir da presente publicação
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Agosto de 2001. � A Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, Lucinda Mendes. 03-1-034 323

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de cin-
co lugares de assistentes administrativos/grupo de
pessoal administrativo.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 14 de
Maio de 2001, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, foi determinado abrir concurso externo para provimento de
cinco lugares de assistentes administrativos, existentes no quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Foi consultado o CEFA nos termos do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho.

A remuneração será a correspondente ao índice 191 da escala
indiciária para as carreiras do regime geral da função pública, actu-
almente no valor de 115 700$.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genéricas
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se constar:

1 � O concurso é de provimento válido para as vagas postas a
concurso.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

2.1 � 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 legalmen-

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

2.2 � Os requisitos especiais de admissão são a posse do 11.º ano.
3 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
3.1 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos e entre-

vista profissional de selecção.
3.1.1 � A prova de conhecimentos tem por fim avaliar o nível

de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigí-
veis e adequados ao exercício da função, sendo de carácter elimina-
tório, sem consulta e com duração de uma hora.

3.1.2 � A entrevista profissional de selecção, visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões

profissionais e pessoais dos candidatos em comparação com o perfil
de exigências da função.

3.2 � Factores de ponderação da entrevista profissional de se-
lecção:

a) Cultural geral;
b) Preocupação pela valorização e actualização profissionais;
c) Participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
d) Experiência profissional;
e) Motivações e interesse pelo lugar.

Programa da prova de conhecimentos:

Deontologia Profissional;
Carta Ética da Administração Pública;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de Mar-

ço;
Estatuto Disciplinar dos Direitos e Deveres dos Funcionários e

Agentes da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

Lei das Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro;

Código do Procedimento Administrativo � aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

3.3 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF =
 7 PC + 3 EPS

10
em que:

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

3.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, constarão de actas do júri do
concurso, que serão facultadas aos candidatos que as solicitarem.

4 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Caminha,
Praça do Conselheiro Silva Torres, 4910-122 Caminha, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, nele
devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal.

5 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um daqueles requisitos.

6 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Certificado de habilitações literárias autêntico ou autenti-
cado;

b) Fotocópias do bilhete de identidade actualizado e cartão de
contribuinte.

7 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

8 � O local de trabalho é no concelho de Caminha, ficando os
candidatos admitidos afectos aos serviços administrativos de apoio
às secções de obras particulares, expediente geral e recursos hu-
manos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 28 de Agosto de 200118 360

9 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 353-A/89, de
16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e 247/87, de 17 de Junho.

10 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão tornadas públicas nos termos estabelecidos nos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Augusto Rodrigues de Sá, vereador em regime
de permanência.

Vogais efectivos:

Dr. Fernando José Aleixo, chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira, e Leonor Conceição Rodrigues
Ribeiro da Costa Freitas, chefe da Secção de Recursos
Humanos.

Vogais suplentes:

Ana Maria Soares Saraiva de Melo, chefe da Secção de
Contabilidade, Aprovisionamento e Património, e Ma-
ria Teresa da Rocha Matos Carneiro, assistente admi-
nistrativa especialista.

12 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional é o constante
do Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

13 de Junho de 2001. � O Presidente da Câmara, Valdemar Au-
gusto Pais Patrício. 10-1-111 436

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 113/2001

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de fiscal municipal de 1.ª classe do grupo de
pessoal técnico-profissional (carreira vertical de dota-
ção global com os lugares totalmente preenchidos).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 10 de Agosto corrente, no uso da compe-
tência expressa na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, foi nomeado para o lugar de fiscal municipal
de 1.ª classe o candidato abaixo indicado, nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, cuja lista
de classificação final foi publicitada na Repartição de Recursos Hu-
manos, no edifício dos Paços do Município, em 9 de Agosto cor-
rente, e notificada ao candidato na mesma data, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do 204/98, de 11 de Julho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

Fernando Gabriel Damas Leitão.

Mais se torna público que o referido candidato deverá aceitar a
nomeação no prazo de 20 dias úteis, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, com a nova redacção dada pela Lei n.º 87-B/98, de
31 de Dezembro.)

10 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Monteiro Pereira. 10-1-111 437

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para operário
principal (electricista) (dotação global) � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 4 de Junho corrente, se procedeu à
nomeação de António Manuel Conceição Trindade Nascimento
Cardoso, para o lugar de operário principal (electricista), na sequên-

cia do resultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado
de 29 de Março de 2001.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

8 de Junho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Pereira da
Cunha. 10-1-111 440

Aviso

Concurso interno geral de acesso para dois lugares
de operário principal (pedreiro) � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 2 de Julho corrente, se procedeu à
nomeação de Luís Fernando Cardona da Silva e Mário Manuel Ro-
drigues Esteves, para os lugares de operário principal (pedreiro), na
sequência do resultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 97, de 26 de Abril
de 2001.

Os candidatos nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

9 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Pereira da
Cunha. 10-1-111 438

Aviso

Concurso interno geral de acesso para quatro lugares
de operário principal (jardineiro) � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 9 de Julho corrente, se procedeu à
nomeação de Alberto da Conceição Rento Trindade, Carlos Alberto
Marques da Costa e Isidoro Santana Valente, para os lugares de
operário principal (jardineiro), na sequência do resultado do con-
curso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 97, de 26 de Abril de 2001.

Os candidatos nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

13 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Pereira da
Cunha. 10-1-111 439

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 367/2001

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 1 de Agosto de 2001, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo despacho de 26 de Novembro de 1999, do
presidente da Câmara Municipal, publicado através do edital n.º 381/
99, datado de 6 de Dezembro, se procedeu à reclassificação profis-
sional do funcionário João Manuel Quitéria Marcelino, actualmente
detentor da categoria de motorista de ligeiros, para um lugar vago
da categoria de fiscal de obras, pertencente ao quadro de pessoal
desta autarquia, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/55, de 19 de
Novembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Agosto de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-111 444

Aviso n.º 368/2001

Torna-se público que foi autorizada a transferência da funcionária
Cristina Maria Alegre de Jesus, assistente administrativa principal,
actualmente requisitada da Câmara Municipal de Tavira para esta
autarquia, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, já com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

A referida funcionária tem o prazo de 20 dias para a aceitação do
respectivo lugar, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-
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-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

7 de Agosto de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-111 442

Aviso n.º 370/2001

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 8 de Agosto de 2001, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo despacho de 26 de Novembro de 1999, do
presidente da Câmara Municipal, publicado através do edital n.º 381/
99, datado de 6 de Dezembro, nomeio, definitivamente, para 22 lu-
gares da categoria de assistente administrativo especialista, perten-
cente ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro, publicado
pelo aviso n.º 346/2000, no Diário da República, 3.ª série, de 28 de
Novembro de 2000, todos os candidatos aprovados que a seguir se
indicam:

Abel Bento Rodrigues.
Ana Paula Correia Trindade.
Cidália Maria Martins Mendes.
Elsa Márita Inácio Ferreira Santos.
Ilda Maria Guerreiro Rodrigues Alberto.
Isilda Maria Martins Vieira de Jesus.
João Manuel Afonso Reis.
Katarina de Jesus Gago Chagas Mateus Ramos.
Libânia Correia Filipe Rijo.
Luís Manuel Carmo Ramos.
Manuel José Valente da Luz.
Maria Cristina do Carmo de Oliveira Salgado Negrão Belo.
Maria de Jesus da Silva Pereira Félix Fitas.
Maria Eduarda Aleixo Martins Vargues.
Maria Helena de Campos Fernandes Gonçalves.
Maria Rosa Ramos de Castro Pinto Gago Tangerino.
Nídia Maria Rosa Custódio Pinto Afonso.
Paula Cristina Bota Luz Viegas.
Pedro Nuno Teixeira Farrajota Costa.
Rosa Palmira Inácia dos Santos Domingos.
Rui Manuel Santos Palma.
Rui Paulo Belchior Horta.

Os ora nomeados deverão aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Agosto de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-111 441

Aviso n.º 371/2001

Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado
de 8 de Agosto de 2001, proferido nos termos da competência que
me foi conferida pelo despacho de 26 de Novembro de 1999, do
presidente da Câmara Municipal, publicado através do edital n.º 381/
99, datado de 6 de Dezembro, nomeio, definitivamente, para 15 lu-
gares da categoria de assistente administrativo principal, pertencen-
te ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro, publicado pelo
aviso n.º 346/2000, no Diário da República, 3.ª série, de 28 de
Novembro de 2000, todos os candidatos aprovados que a seguir se
indicam:

Ângela Maria do Livramento Martins Barbosa.
Isabel Maria Patrocínio Bentes Gomes.
João Manuel Conceição Marmelete.
Jorge António Martins Medeiros.
Lígia Maria Sengo Lopes Correia.
Maria Antónia da Silva Fernandes Vargas.
Maria da Graça Viegas Parreira Castela.
Maria José Correia Costa.
Maria Julieta Pereira da Silva Cordeiro.
Maria Juvenália Pacheco Vitória.
Maria Teresa Neto Correia.
Maria Valentina Sousa Martins Assunção.
Natércia Maria Rodrigues Mendonça Palma.
Noémia Maria Jacinto Fragata.
Sandra Isabel Gonçalves Cristina Bárbara.

Os ora nomeados deverão aceitar o respectivo lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Agosto de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-111 443

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado, aberto por ordem
de serviço nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º,
n.º 2, do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, para seis lugares de assis-
tente administrativo especialista.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
8 de Agosto de 2001, se procedeu à nomeação definitiva, para os
lugares de assistente administrativo especialista, dos candidatos que
a seguir se mencionam, no concurso referido em epígrafe e cuja lis-
ta de classificação foi afixada no edifício dos Paços do Município,
através do aviso de 9 de Agosto de 2001:

António Manuel Salgado Ramos.
José Alberto Raposo Pinção.
José Francisco Dias Mira.
José Francisco Viriato Ameixa.
Maria Júlia Gomes Gonçalves D�Oliveira Fragoso.
Maria Luísa Pereira Guerreiro Gameiro.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do referido Decre-
to-Lei n.º 427/89, deverão os candidatos apresentar-se para aceita-
rem o lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respec-
tivo aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to. Não são devidos emolumentos.)

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 10-1-111 445

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado, aberto por ordem
de serviço nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º,
n.º 2, do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, para sete lugares de assis-
tente administrativo principal.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
8 de Agosto de 2001, se procedeu à nomeação definitiva, para os
lugares de assistente administrativo principal, dos candidatos que a
seguir se mencionam, no concurso referido em epígrafe e cuja lista
de classificação foi afixada no edifício dos Paços do Município, atra-
vés do aviso de 9 de Agosto de 2001:

Daniel Joaquim Mourão Tainha.
Francisco José Rosa Santana.
Maria Alice da Encarnação Lino Fialho.
Maria de Assunção Pereira Góis.
Maria José Pires Bicho.
Maria Margarida Veríssimo Guerreiro Salgado.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do referido Decre-
to-Lei n.º 427/89, deverão os candidatos apresentar-se para aceita-
rem o lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respec-
tivo aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to. Não são devidos emolumentos.)

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 10-1-111 446

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado, aberto por ordem
de serviço nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º,
n.º 2, do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, para um lugar de tesoureiro
especialista.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
8 de Agosto de 2001, se procedeu à nomeação definitiva, para o
lugar de tesoureiro especialista, do candidato que a seguir se menci-
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ona, no concurso referido em epígrafe e cuja lista de classificação
foi afixada no edifício dos Paços do Município, através do aviso de
9 de Agosto de 2001:

Augusta Isabel Palma Vaz do Coito.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do referido Decre-
to-Lei n.º 427/89, deverá o candidato apresentar-se para aceitar o
lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respectivo aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não
são devidos emolumentos.)

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 10-1-111 447

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado, aberto por ordem de
serviço nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º, n.º 2,
do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, para um lugar de chefe de armazém.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
8 de Agosto de 2001, se procedeu à nomeação definitiva, para o
lugar de chefe de armazém, do candidato que a seguir se menciona,
no concurso referido em epígrafe e cuja lista de classificação foi
afixada no edifício dos Paços do Município, através do aviso de 9 de
Agosto de 2001:

José Vicente Lago do Coito.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do referido Decre-
to-Lei n.º 427/89, deverá o candidato apresentar-se para aceitar o
lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respectivo aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não
são devidos emolumentos.)

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 10-1-111 448

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado, aberto por ordem
de serviço nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º,
n.º 2, do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, para um lugar de encarrega-
do geral.

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
8 de Agosto de 2001, se procedeu à nomeação definitiva, para o
lugar de encarregado geral, do candidato que a seguir se menciona,
no concurso referido em epígrafe e cuja lista de classificação foi
afixada no edifício dos Paços do Município, através do aviso de 9 de
Agosto de 2001:

José Loução Guerreiro.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do referido Decre-
to-Lei n.º 427/89, deverá o candidato apresentar-se para aceitar o
lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respectivo aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não
são devidos emolumentos.)

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 10-1-111 449

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Aviso n.º 427/2001

Por meu despacho datado de 1 de Agosto de 2001, ao abrigo
do previsto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 35/2001, de 8 de Fe-
vereiro, e no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Novembro, os seguintes funcionários, integrados na carreira
de servente, foram nomeados, em regime de comissão de serviço
extraordinária, para exercerem funções correspondentes à nova
carreira:

Os funcionários deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote.                10-1-111 450

Aviso n.º 428/2001

Por meu despacho de 1 de Agosto, na sequência de aprovação em
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de topó-
grafo de 2.ª classe, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 92, de 19 de Abril de 2001, nomeei provisoria-
mente José Lino Carvalho de Freitas, para a categoria de topógrafo
de 2.ª classe.

O prazo para aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-111 451

Aviso n.º 429/2001

Por meu despacho datado de 1 de Agosto, nomeei provisoriamen-
te, para a categoria de leitor-cobrador de consumos, João Luís Mo-

niz Soares, na sequência de aprovação no concurso externo de in-
gresso, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 136, de 14 de Junho de 2000.

O prazo para aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-111 452

Aviso n.º 430/2001

Por meu despacho datado de 1 de Agosto, nomeei definitivamen-
te, para a categoria de técnica superior de 2.ª classe (área de rela-
ções internacionais), Sandra Gisela Fernandes Costa, na sequência
de aprovação no estágio do respectivo concurso externo de ingres-
so, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 52, de 2 de Março de 2000.

Nome

Ana Paula Sousa Gomes ................................................................
Ana Cristina Faria Freitas Sousa ...................................................
Ana Maria Gonçalves Cró .............................................................
António Bruno Gouveia Gomes ....................................................
António Fernandes Dantas ............................................................
Elsa Maria Vieira Silva ..................................................................
Emanuel Nélio Freitas de Sousa ....................................................
Eulália Vieira Santos ......................................................................
Jorge Faria de Freitas ....................................................................
José Joel de Freitas ........................................................................
Manuel Vitorino Gonçalves Pereira ..............................................
Silvano Jesus de Sousa ...................................................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................
Jardineiro ...................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134

Situação após a reclassificação

ÍndiceEscalão

ÍndiceEscalão

Carreira/categoria
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Aviso

Reclassificações profissionais

Nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, torna-se público que, por despacho do signatário
de 19 de Julho de 2001, se procedeu à reclassificação profissional,
ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicado à administração local pelo artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, de Artur Jorge Costa Mendes
Paiva, engenheiro técnico de ambiente de 2.ª classe, escalão 2, ín-
dice 295, reclassificado em engenheiro zootécnico de 2.ª classe, es-
calão 1, índice 400, com efeitos a 14 de Março de 2001.

A reclassificação acima identificada determina a transição para a
categoria de ingresso em lugar a aditar automaticamente ao quadro
de pessoal conforme o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro. O funcionário dispõe de 20 dias para se
apresentar a tomar posse. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Dias Custódio. 01-1-6819

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso n.º 17/SRH/01

Concursos internos de acesso geral

1 � Para os efeitos constantes 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 proferidos pelo
presidente da Câmara Municipal de Mação datados de 1 de Agosto
de 2001, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis conta-
dos do dia da publicação do presente aviso no Diário da República,
os seguintes concursos:

1.1 � Concurso A � concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de um lugar de técnico superior principal, arquitecto.

1.2 � Concurso B � concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de um lugar de desenhador de 1.ª classe.

1.3 � Concurso C � concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de um lugar de assistente administrativo especialista.

2 � Os concursos de acesso são válidos para as vagas postas a
concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � A remuneração é a correspondente ao escalão e índice da
respectiva categoria, estipulado no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Município de
Mação.

5 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de
Outubro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 238/99, de 25 de Junho.

6 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

Gerais � os constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

Especiais � os previstos no n.º 1, alínea a), do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 � Métodos de selecção � entrevista profissional de selecção e
avaliação curricular, nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 valores.
O ordenamento final dos concorrentes ao concurso resultará da

aplicação dos métodos de selecção, que será efectuado pela aplica-
ção da seguinte fórmula:

CF =
 EPS + AC

2

em que:

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

8.1 � Avaliação curricular � visando o disposto no artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cujos critérios de apreciação e
ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 20 valores:

a) HAB = habilitações académicas de base;
b) FP = formação profissional;
c) EP = experiência profissional.

O prazo para aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-111 453

Aviso n.º 431/2001

Por meu despacho datado de 31 de Julho, foi autorizado o pedido
de exoneração de Emanuel Jorge Pinto, cantoneiro de limpeza, com
efeitos a partir de 30 de Julho de 2001.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-111 454

Aviso n.º 432/2001

Torna-se público que, por meu despacho datado de 12 de Julho,
foi concedida licença sem vencimento por um ano ao funcionário
Osvaldo João Marques Martins, auxiliar administrativo, com efeitos
a partir de 26 de Julho.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Rui Rodrigues Olim Marote. 10-1-111 455

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se anuncia que, por meu despacho de 25 de
Julho de 2001, foi autorizada, nos termos do artigo 25.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Junho, e
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a transferência de Maria
Helena Teixeira Pereira, da Junta de Freguesia de Fânzeres para esta
autarquia, com a categoria de assistente administrativa a partir de
1 de Agosto de 2001.

26 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 27-1-000 142

Aviso

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por despacho do presidente da Câmara de 30 de Julho
de 2001, foi nomeado, em regime de comissão de serviço e com
efeitos a partir do dia 1 de Agosto de 2001, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 73.º e n.º 4 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, secretário do Presidente da Câmara Vítor
Manuel Fonseca Rodrigues.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 27-1-000 143

CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso

Licença sem vencimento de longa duração

Torna-se público que, por despacho do signatário de 16 de Julho
de 2001, proferido ao abrigo das competências conferidas pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, foi concedida licença sem vencimento de longa duração com
início a 17 de Julho de 2001, ao abrigo do artigo 78.º do Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterada pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-
-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, a Carlos José Ferreira Rebelo de
Melo Osório, engenheiro civil de 1.ª classe do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

17 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Dias Custódio. 01-1-6820
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A classificação da avaliação curricular será obtida através da se-
guinte fórmula:

AC =
 HAB + FP + EP

3

8.2 � Entrevista profissional de selecção, que terá por fim ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais dos candidatos, cujos critérios de aprecia-
ção e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 20 valores:

a) CP = conhecimentos profissionais;
b) I/M = interesse/motivação;
c) S = sociabilidade.

A classificação da entrevista profissional de selecção será obtida
através da seguinte fórmula:

EPS =
 CP + I/M + S

3

9 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, ou enviado
pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de
Mação, Rua do Padre António Pereira de Figueiredo, 6120-750 Ma-
ção, dentro do prazo fixado, e nele deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e número
de telefone, se possuir),

b) Categoria que o candidato possui, serviço a que pertence,
tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na
função pública;

c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-
ferência ao número, data e página do Diário da República
onde foi publicado o aviso de abertura do concurso,

d) Quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração se devidamente comprovados.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos, sob pena de exclusão.

a) Declaração, passada pelos serviços a que os candidatos
se achem vinculados, autenticada com o selo branco ou
carimbo da qual constem, de maneira inequívoca, a exis-
tência do vínculo à função pública, a categoria que de-
tém e o tempo de serviço efectivo nessa categoria, na
carreira e na função pública, bem como a menção das
classificações de serviço obtidas nos anos relevantes para
a promoção;

b) Certificado de habilitações literárias e ou profissionais exi-
gidas;

c) Curriculum vitae detalhado, dactilografado em papel for-
mato A4.

12 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos
indicados no número anterior, desde que constem dos respectivos
processos individuais.

13 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

15 � As listas de admissão e de classificação final serão remeti-
das aos candidatos para os efeitos constantes dos artigos 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Constituição e composição do júri:

Concurso A:

Presidente � Elvino Vieira da Silva Pereira, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro civil Carlos Alberto Simões de Matos,
chefe da Divisão de Obras e Equipamento, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e Dr. António Pedro Feijão e Silva, director do
Departamento de Administração Geral.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Saldanha Rocha, vereador em regime
de permanência, e José António de Matos Belo
Martins, técnico superior principal.

Concurso B:

Presidente � Elvino Vieira da Silva Pereira, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro civil Carlos Alberto Simões de Matos,
chefe da Divisão de Obras e Equipamento, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e arquitecto Ricardo Manuel Martins Cabrita, téc-
nico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr. António Pedro Feijão e Silva, director do Depar-
tamento de Administração Geral, e José António
de Matos Belo Martins, técnico superior principal.

Concurso C:

Presidente � Dr. António Pedro Feijão e Silva, director
do Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos:

 José António de Matos Belo Martins, técnico supe-
rior principal, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Maria Cristina Queirós
Maciel Andrade, chefe da Secção de Recursos Hu-
manos.

Vogais suplentes:

Aurelinda Marques Casola Serra, chefe da Secção da
Contabilidade, e Rui Manuel Falua da Silva, chefe
da Secção de Expediente e Taxas.

2 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Elvino Vieira
da Silva Pereira. 10-1-111 457

Aviso n.º 18/SRH/01

Concursos externos de ingresso

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-
-se público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de
Mação de 6 de Agosto de 2001, no uso das competências que lhe
são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis contados do dia da publicação do presente aviso no Diário da
República, os seguintes concursos:

1.1 � Concurso A � concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de encarregado dos serviços de higiene e limpeza
do grupo de pessoal auxiliar.

1.2 � Concurso B � concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de motorista de ligeiros do grupo de pessoal
auxiliar.

2 � Prazo de validade � os concursos visam exclusivamente o
provimento das vagas postas a concurso e cessam com o seu preen-
chimento, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Legislação aplicável � aos presentes concursos aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezem-
bro, 247/87, de 17 de Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98,
de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional:

Concurso A � encarregado de serviços de higiene e limpeza �
coordena, orienta e supervisiona todas as actividades desen-
volvidas na área de limpeza; distribui o trabalho pelos funcio-
nários que lhe estão afectos; elabora o roteiro diurno e noc-
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turno, relativamente ao percurso a efectuar pelas viaturas de
resíduos sólidos urbanos, inteirando-se dos locais mais neces-
sitados de tal serviço; providencia a aquisição de material
necessário, de acordo com as necessidades detectadas, proce-
dendo à sua requisição; assegura o número adequado de traba-
lhadores para eficazmente serem cumpridas as atribuições
deste sector; elabora mapas de férias, procedendo às correc-
ções e ajustamentos considerados necessários; para efeitos de
classificação de serviço, exerce a função de notador relativa-
mente ao pessoal que lhe é adstrito; procede à anotação das
faltas e entradas ao serviço do seu pessoal, disso dando conta
ao seu superior hierárquico; participa a ocorrência de aciden-
tes de trabalho; no âmbito da limpeza das diversas instala-
ções municipais, distribui os auxiliares de limpeza para sec-
tores distintos (Despacho n.º 22/93, do Diário da República,
n.º 124, de 28 de Maio de 1993);

Concurso B � motorista de ligeiros � conduz viaturas ligeiras
para transporte de bens e pessoas, tendo em atenção a segu-
rança dos utilizadores e dos bens, cuida da manutenção das
viaturas que lhe forem distribuídas; recebe ou entrega expedi-
ente ou encomendas, participa superiormente as anomalias
verificadas (Despacho n.º 38/88, do SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro).

5 � Local de trabalho � área do município de Mação.
6 � Vencimento:

Concurso A � remuneração correspondente ao escalão 1, ín-
dice 235, a que corresponde o vencimento ilíquido de
142 300$;

Concurso B � remuneração correspondente ao escalão 1, índi-
ce 134, a que corresponde o vencimento ilíquido de 81 200$.

7 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de ad-
missão aos concursos os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

te exigidas para o cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

8 � Requisitos especiais de admissão:

Concurso A � 9.º ano de escolaridade ou equiparado;
Concurso B � escolaridade obrigatória e carta de condução de

ligeiros.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Mação, a entregar pessoalmente na Secção de Recur-
sos Humanos, ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, para a Câmara Municipal de Mação, até ao termo do pra-
zo fixado no n.º 1, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número de
contribuinte fiscal, residência, código postal e número de
telefone), quaisquer outros elementos que julgue susceptí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito e que só se-
rão tidos em consideração pelo júri se devidamente com-
provados;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo re-

ferir o número do Diário da República em que foi publica-
do o aviso e respectiva data de publicação.

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

Concurso A:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contri-

buinte;

c) Curriculum vitae, devidamente documentado e deta-
lhado, datado e assinado.

Concurso B:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contri-

buinte;
c) Fotocópia da carta de condução.

10.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

Concurso A:

a) Entrevista profissional de selecção (EPS);
b) Avaliação curricular (AC).

Concurso B:

a) Entrevista profissional de selecção (EPS);
b) Prova de conhecimentos prática (PP).

11.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética simples das classificações obti-
das nas operações de selecção e efectuado de acordo com as seguin-
tes fórmulas:

Concurso A:

CF =
 EPS + AC

2
sendo:

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

Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissional de
selecção tem por objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de racio-
cínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação;
d) Experiência profissional.

Concurso B:

CF =
 EPS + PP

2
sendo:

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

Entrevista profissional de selecção � a entrevista profissional de
selecção tem por objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

e) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de raci-
ocínio;

f) Motivação no desempenho da função;
g) Espírito de equipa e participação;
h) Experiência profissional.

Prova de conhecimentos prática � a prova de conhecimentos
prática consistirá na condução de uma viatura da categoria em cau-
sa, com percurso pré-definido para todos os candidatos.

12 � O júri dos concursos terá a seguinte constituição:

Concurso A:

Presidente � engenheiro António Manuel de Matos Oli-
veira, vereador em regime de permanência.

Vogais efectivos:

1.º vogal � engenheiro civil Carlos Alberto Simões
de Matos, chefe da Divisão de Obras e Equipamen-
tos, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
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2.º vogal � Etelvino Gueifão Dias, encarregado ge-
ral.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr. António Pedro Feijão e Silva, direc-
tor do Departamento de Administração Geral.

2.º vogal � José António de Matos Belo Martins,
técnico superior principal.

Concurso B:

Presidente � engenheiro civil Carlos Alberto Simões de
Matos, chefe da Divisão de Obras e Equipamento.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Vítor Manuel Falua da Silva, encarregado
de parque de máquinas, viaturas automóveis e trans-
portes, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

2.º vogal � Rui Manuel Falua da Silva, chefe da Sec-
ção de Expediente e Taxas.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro António Manuel de Matos
Oliveira, vereador em regime de permanência.

2.º vogal � José António de Matos Belo Martins,
técnico superior principal.

13 � A lista de candidatos admitidos ou excluídos aos concursos,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas, para consul-
ta, nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, no edifício dos Paços do Município.

8 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Elvino Vieira
da Silva Pereira. 10-1-111 456

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso

Concurso interno geral para um lugar de técnico
de informática do grau 2

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho exa-
rado pelo presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo em
9 de Agosto de 2001, com competência para o efeito nos termos
da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, foi nomeada para o lugar acima mencionado o can-
didato aprovado Joaquim Manuel Simão Gonçalves, conforme aviso
de lista classificativa afixada no átrio dos Paços do Município em
9 de Agosto de 2001.

O nomeado deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série. [Isen-
to de visto do Tribunal de Contas, por força da alínea b) do n.º 1 do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

9 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Cosme. 5-1-33 760

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 20 de Julho de 2001, foi nomeado o 4.º clas-
sificado no concurso de auxiliar administrativo, Pedro Nuno Gon-
çalves Xavier.

O candidato nomeado deverá tomar posse nos 20 dias imediatos
ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

25 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando José
Gomes Rodrigues. 10-1-111 458

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara de 8 de Agosto de 2001, após homologa-

ção da lista classificativa que se encontra afixada junto ao De-
partamento de Gestão de Recursos Humanos, foram nomeados,
para ocupar os lugares abaixo referidos, as concorrentes aprova-
das, provenientes do concurso externo de ingresso aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 68, de 21 de
Março de 2001:

Cinco lugares de operário qualificado (jardineiro):

Ilídio José de Pinho Almeida � 17,42 valores;
Fernando Miguel Neves Lopes � 17,25 valores;
António Manuel Ferreira Oliveira Vivas � 16,25 valores;
Maria Beatriz Jesus Marques Serrão � 15,75 valores;
Vera Sofia Santos Mendes � 14,25 valores.

A tomada de posse por parte dos nomeados deverá ter lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República (em cumprimento do estipulado no Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro).

Isento de visto do Tribunal de Contas, por atendo o disposto no
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto, as nomeações já não estarem sujeitas à fisca-
lização prévia daquele Tribunal.

8 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Gestão de
Recursos Humanos, Miguel José Tavares Cardoso. 10-1-111 459

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 59/2001

Licença sem vencimento de longa duração

Para os devidos efeitos se faz público que, por despachos de 21 e
29 de Junho de 2001, do vereador do pessoal Dr. José Eugénio Ta-
vares Salgado, no uso da competência delegada nos termos do ar-
tigo 69.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi autorizado con-
ceder licença sem vencimento de longa duração com início em 20 de
Março de 2001 e 2 de Julho de 2001, nos termos do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a nova redacção dada
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, aos seguintes funcionários:
Abel José Rocha Teixeira Gomes, com a categoria de cantoneiro de
limpeza, e Henrique Alfredo Fonseca Santos Novais, com a catego-
ria de operador de reprografia.

30 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, José Eugénio Tavares Salgado. 03-1-34 319

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso geral que decorreu
para provimento de um lugar de técnico superior (jurista) assessor
principal, aberto nos termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 28.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, por aviso publicitado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 102, de 3 de Maio de 2001,
nomeio, para o provimento daquela vaga, a candidata Cristina
Alexandra de Jesus Soares de Almeida Rosado Correia, a qual, nos
termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, passa a
ser remunerada pelo escalão 1, índice 710. [Não carece de visto
do Tribunal de Contas, artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso
Morais. 03-1-34 320

Despacho

Na sequência de concurso interno de acesso geral que decorreu
para o provimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, aberto nos
termos dos artigos 8.º, n.º 2, e 28.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 99, de 28 de Abril de 2001, nomeio, para provimento
daquela vaga, a candidata Teresa Maria dos Santos Vidal, a qual, nos
termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, passa a
ser remunerada pelo escalão 1, índice 340. [Não carece de visto do
Tribunal de Contas, artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.]

30 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso
Morais. 03-1-34 321
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CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso

Reclassificação profissional

Faz-se público que, por meu despacho proferido no dia 3 do cor-
rente, 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 artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, procedeu-se à re-
classificação profissional do seguinte funcionário:

Armindo Augusto Alves, da categoria de cabouqueiro, operário,
índice 129, escalão 1, a que corresponde o vencimento de
78 700$, para o lugar de limpa colectores, a que corresponde
o índice 148, escalão 1, e o vencimento de 89 700$.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publica-
ção do respectivo aviso no Diário da República.

O nomeado deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

13 de Agosto de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 01-1-006 821

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 31 de Julho de 2001, no uso da competência prevista na alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com-
petência essa que me foi delegada por despacho do presidente data-
do de 2 de Novembro de 1999, concedi licença sem vencimento,
por 30 dias, nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, ao serralheiro civil Paulo Alexandre Silva Rafael
Santos, com início a 1 de Agosto de 2001.

1 de Agosto de 2001. � No uso da competência delegada, o Ve-
reador, João Figueiredo Vargas Lopes. 10-1-111 461

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira de técnico superior de relações
públicas.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 22 de Março 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 admissão de um estagiário da carreira de
técnico superior de relações públicas, do grupo de pessoal técnico
superior, existente no quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 265/
88, de 28 de Julho, 248/85, de 15 de Julho, 427/89, de 7 de Dezem-
bro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 44/99, de 11 de Junho, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto
a concurso, caducando com o preenchimento do mesmo, tendo pre-
ferência em igualdade de classificação o candidato com deficiência,
de acordo com a quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Local de trabalho � Gabinete de Comunicação e Relações
Públicas a funcionar no edifício dos Paços do Município de Santa
Maria da Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente ao escalão 1, índi-
ce 310 (187 800$), previsto no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, sendo as condições de trabalho e regalias
sociais as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 10 688/
99, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 126, de 31 de Maio de 1999.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � licenciatura na área de Relações Públicas.
8 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos

(PEC), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selec-
ção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma classificação de 0 a
20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = 
(PEC × 2) + (AC × 1) + (EPS × 2)

5
em que:

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

8.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos para o exercício da função, terá a duração de duas horas,
recomendando-se a consulta da seguinte bibliografia:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Código do Procedimento Administrativo;
Guia de Protocolo Autárquico;
Camilo, Eduardo, Estratégia de Comunicação Municipal, estu-

dos em comunicação, Covilhã, 1998.

8.2 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores � habilitação académica, a formação profissional e a ex-
periência profissional, que serão valorizados na base dos seguintes
critérios:

a) Habilitação académica:

Licenciatura � 19 valores;
Grau superior � 20 valores;

b) Formação profissional relacionada com a área funcional do
lugar posto a concurso:

Cursos ou acções de duração até um mês � 1 valor;
Cursos ou acções de duração superior a um mês � 2 valo-

res.

A acumulação desta pontuação não poderá exceder
20 valores.

c) Experiência profissional � será determinada face ao tem-
po de serviço prestado no desempenho efectivo de funções
em área relacionada com a respectiva licenciatura, que será
valorizada da seguinte forma:

Até um ano � 17 valores;
De um a três anos � 18 valores;
Mais de três anos � 20 valores.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

AC = 
(HA × 1) + (FP × 1,5) + (EP × 1,5)

4
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

8.3 � A entrevista profissional de selecção, com a duração até
trinta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo conside-
rados os seguintes factores de apreciação.

a) Capacidade de expressão e fluência verbal � 0 a 5 valores;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio � 0 a 5 valores;
c) Motivação para o desempenho da função � 0 a 5 valores;
d) Espírito de equipa e participação � 0 a 5 valores.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candi-
datos sempre que solicitadas.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Repartição de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câ-
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mara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de re-
cepção, sempre acompanhado da importância de 258$, para paga-
mento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo
do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de
identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo.

11 � Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, é dispensada a apresentação da documentação
que prove o exigido no n.º 7.1 deste aviso, desde que os candidatos
declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diplo-
ma.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Ao requerimento deverá ser junto fotocópia autenticada ou

conferida, comprovando a posse das habilitações, fotocópias do bi-
lhete de identidade (válido) e do cartão de contribuinte, bem como
da apresentação do curriculum vitae detalhado, datado e devidamente
assinado.

13.1 � A não apresentação dos documentos dos requisitos de
admissão, constantes do presente aviso, determina a exclusão do
concurso, conforme o n.º 7 do artigo 31.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98.

14 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova
e da entrevista, nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

15 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

15.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos, conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

16 � Regime de estágio:
16.1 � O estágio tem carácter probatório, terá a duração de um

ano e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho.

16.2 � Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os
seguintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o período do está-

gio;
c) Os resultados de frequência de cursos de formação directa-

mente relacionados com as funções a exercer que vierem a
ser ministrados ao estagiário.

16.3 � O estagiário aprovado com classificação não inferior a
Bom (14 valores) será provido no lugar de técnico superior de rela-
ções públicas de 2.ª classe, a título definitivo, e terá direito a ser
remunerado pelo escalão 1, da respectiva categoria.

16.4 � A não aprovação do estágio implica o regresso ao lugar
de origem, ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qual-
quer indemnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou
não à função pública.

16.5 � A classificação final do estágio traduz-se na escala de 0 a
20 valores.

17 � O júri deste concurso, que será simultaneamente o júri do
estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Carlos Ferreira Martins da Silva.
Vogais efectivos:

Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador, e Maria Cassilda
Soares de Bastos Avelar Azevedo, directora de departa-
mento.

Vogais suplentes:

Maria da Conceição de Sousa Ribeiro Ferreira, vereadora,
e Justina Rodrigues de Sousa Veiga de Macedo, chefe de
divisão.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.»

30 de Julho de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-33 766

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do pelouro de Administração e Finanças proferido em 13 de
Julho de 2001, foi deferido o pedido de transferência de Carla Maria
Brás Vieira da Silva Fernandes, com a categoria de técnico de grau 1,
nível 3, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Almada, ao abrigo do artigo 25.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, com a nova redacção dada pelos Decretos-
-Leis n.os 175/95, de 21 de Junho, e 218/98, de 17 de Julho, para
exercer nesta autarquia idênticas funções.

30 de Julho de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-33 765

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de 12 lugares de auxiliar dos serviços gerais

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 1 de Agosto de 2001 do ve-
reador do pelouro de Administração e Finanças, no uso da compe-
tência delegada, foram nomeados, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para os lugares de
auxiliar dos serviços gerais, Américo Paulo Henriques Santiago, Ân-
gela Maria da Silva Gomes, Dalila Susana Silva Moreira, Isabel Ma-
ria Silva Sousa Lopes, Leonor Moreira Leite, Maria Natália Pereira
Tavares, Susana Marisa Alves Vieira, Teresa Isabel Branco Loureiro
Rocha, Andreia Cardoso Ferreira Valente, Maria Elisabete dos San-
tos Quintal, Marta Raquel Pinto Oliveira Moreira e Rogério Carlos
Couto Bernardo, candidatos classificados, respectivamente em 1.º,
2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º lugares no concurso
em epígrafe, conforme consta da lista de classificação final, a qual
foi notificada aos candidatos em 31 de Julho de 2001.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

2 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção e Finanças, Delfim Manuel Oliveira Silva. 5-1-33 764

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 133/DRH/SR/2001

Concursos externos de ingresso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, pelo meu
despacho n.º 456/2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
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úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso, visando o provimento dos lu-
gares abaixo indicados, da carreira de técnico superior do quadro de
pessoal desta autarquia:

Referência n.º 27/2001 � uma vaga para técnico superior de
2.ª classe estagiário � licenciatura em Sociologia do Traba-
lho � área de formação e desenvolvimento organizacional
no âmbito da gestão de recursos humanos;

Referência n.º 28/2001 � uma vaga para técnico superior de
2.ª classe estagiário � licenciatura em Ciência Política �
vertente Ciências do Estado � área de formação e desenvol-
vimento organizacional no âmbito da gestão de recursos
humanos.

2 � Número de lugares e prazo de validade � o concurso visa
exclusivamente o preenchimento das vagas postas a concurso, ca-
ducando com o seu preenchimento.

3 � Conteúdos funcionais � aos lugares a prover correspondem
funções de investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos
e processos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado,
executados com autonomia e responsabilidade, tendo em vista in-
formar a decisão superior, requerendo uma especialização e forma-
ção básica de nível de licenciatura, e conhecimentos profissionais
nos seguintes domínios:

Referência n.º 27/2001:

Levantamento e diagnóstico de necessidades de formação
profissional para a elaboração de planos de formação;

Desenvolvimento de metodologias e instrumentos de su-
porte à avaliação do impacto da formação numa orga-
nização;

Elaboração de Estudos Organizacionais.

Referência n.º 28/2001:

Desenvolver e implementar programas nas áreas do aco-
lhimento e integração profissional;

Desenvolver e implementar programas de preparação para
a aposentação;

Apresentar propostas no âmbito das políticas sociais na
gestão da formação profissional.

4 � Local, condições de trabalho e vencimento:
4.1 � O local de trabalho situa-se na área do município do Sei-

xal.
4.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-

ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração local:

Referências n.os 27/2001 e 28/2001 � o vencimento corres-
ponderá ao escalão da categoria de estagiário, índice 310,
durante o período probatório. Os estagiários aprovados
com classificação igual ou superior a Bom (14 valores) que
venham a ser providos, a título definitivo, na categoria
de ingresso (2.ª classe) da referida carreira, vencerão pelo
escalão 1, índice 400, desta categoria, de acordo com o
mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

5 � Requisitos de admissão:
5.1 � Requisitos gerais � são os constantes do artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

5.2 � Requisitos especiais:

Referência n.º 27/2001 � possuir licenciatura em Sociologia do
Trabalho;

Referência n.º 28/2001 � possuir licenciatura em Ciência Po-
lítica, vertente Ciências do Estado.

6 � Métodos de selecção � no presente concurso serão utiliza-
dos os seguintes métodos de selecção:

6.1 � Referências n.os 27/2001 e 28/2001 � avaliação curricu-
lar (AC), com carácter eliminatório, visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional, sendo pondera-
dos e considerados os factores constantes do n.º 2 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores.

Prova oral de conhecimentos específicos de natureza teórica (PC),
com carácter eliminatório com a duração máxima de vinte minu-
tos, orientada para o seguinte programa:

Referências n.os 27/2001 e 28/2001:

O desenvolvimento organizacional na estratégia de recur-
sos humanos;

O papel da formação profissional no desenvolvimento de
novas competências;

A política de formação no processo global de gestão dos
recursos humanos;

A qualidade dos sistemas de formação e a validação e ava-
liação da formação profissional;

A importância do programa de formação para as autar-
quias locais.

Bibliografia:

Humanator � Recursos Humanos e Sucesso Empresari-
al, de Pedro B. da Câmara, Paulo Balreira Guerra e Jo-
aquim Vicente Rodrigues.

7 � O ordenamento final dos candidatos será expresso na escala
de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples ou ponde-
rada das classificações obtidas nos métodos de selecção adoptados,
de acordo com a seguinte fórmula:

Referências n.os 27/2001 e 28/2001:

CF = 
AC + 2 PC

3
sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos específicos.

Considerando-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

8 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar nos presentes
concursos, bem como os sistemas de classificação final e fórmulas
classificativas, constam das actas de reunião dos júris, sendo as mes-
mas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Formalização de candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao vereador do pelouro de Administração e Finan-
ças e Recursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal, entregues
pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos ou remetidos por
correio, com aviso de recepção para a Câmara Municipal do Seixal,
Divisão de Recursos Humanos, Rua de Cândido dos Reis, 92, 2840-
-503 Seixal, dele devendo constar os seguintes elementos, sob pena
de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais,
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação da

referência do concurso, data e publicação do presente avi-
so no Diário da República.

9.2 � É dispensada, inicialmente, aos candidatos a apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos gerais para admissão
a concurso, a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes
do n.º 5.1 do presente aviso, desde que os candidatos declarem, nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a
cada um dos requisitos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 28 de Agosto de 200118 370

10 � Documentação � os requerimentos de admissão deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovando a posse das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, devidamente datado, assinado e documen-

tado, nomeadamente, fotocópia dos documentos compro-
vativos da frequência das acções de formação;

c) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

11 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, na Divisão de Re-
cursos Humanos da Câmara Municipal do Seixal, Rua de Cândido dos
Reis, 92, 2840-503 Seixal, ou enviadas por ofício registado aos can-
didatos, conforme o preceituado no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e publicadas na 3.ª série do Diário da República.

12 � O júri dos concursos terá a seguinte composição:

Referências n.os 27/2001 e 28/2001:

Presidente � Valentim Rodrigues Pinto, chefe de divisão.
1.º vogal efectivo � Luísa Maria Ramos Serra, técnica

superior de serviço social principal.
2.º vogal efectivo � Ana Maria Coelho da Silva Castilho,

técnica superior de 2.ª classe.
1.º vogal suplente � Marina Serguevna Issakova, chefe de

divisão.
2.º vogal suplente � Maria Ercília Botelho da Palma, di-

rectora de departamento.

12 � Os júris dos estágios têm a mesma composição dos júris
dos concursos. Os estágios serão coordenados pelos presidentes dos
júris.

13 � Regime de estágio (referências n.os 27/2001 e 28/2001) �
o estágio, com carácter probatório, terá a duração de um ano e se-
guirá o regime previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
25 de Julho.

A classificação do estágio traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-
res, resultando a mesma da avaliação do respectivo relatório e da
classificação de serviço obtida durante o período de estágio e, sem-
pre que possível, dos resultados da formação profissional.

14 � Em caso de igualdade de classificação, aplicar-se-ão os se-
guintes critérios de desempate:

1.º Os candidatos portadores de deficiência, nos termos do
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro;

2.º Os candidatos nas condições estipuladas na alínea c), do
n.º 1, do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho;

3.º Os candidatos mais velhos em idade.

O presidente de cada júri de concurso será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo do respectivo con-
curso.

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.

10 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 337

Aviso n .º 134/DRH/SR-2000

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
15 lugares na categoria de técnico profissional de
1.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal de 9 de Agos-
to de 2001, e na sequência do concurso interno de acesso limitado,
aberto através do aviso afixado a 12 de Julho de 2000, foi nomeada
definitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de técnico profissional
de 1.ª classe, a funcionária Maria João Filipe Costa Catarino, posi-
cionada no 18.º lugar, em virtude do funcionário Fernando Luís Lopes
Mendes e Sousa não ter aceite a nomeação no prazo estabelecido na
lei, devendo a mesma tomar posse no prazo de 20 dias, contados a
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-

blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

10 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 336

Aviso n .º 135/DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares na categoria de técnico de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal de 9 de Agos-
to de 2001, e na sequência do concurso interno de acesso limitado
aberto através do aviso afixado a 22 de Fevereiro de 2001, foram
nomeadas definitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de técnico
de 1.ª classe, as funcionárias Anabela Martinho Gonçalves dos San-
tos e Anabela Castanheira de Sousa Vasconcelos, devendo as mes-
mas tomar posse no prazo de 20 dias, contados a partir da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, sendo
posicionadas no escalão 1, índice 340. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

10 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 335

Aviso n .º 136/DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares na categoria de monitor de museus es-
pecialista.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal de 9 de Agos-
to de 2001, e na sequência do concurso interno de acesso geral aber-
to através do aviso publicitado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 67, de 20 de Março de 2001, foram nomeadas definitivamente,
nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, na categoria de monitor de museus especialista, as fun-
cionárias Maria Madalena Guedes de Campos Gonçalves da Silva e
Ana Isabel Vieira Apolinário, devendo as mesmas tomar posse no
prazo de 20 dias, contados a partir da data de publicação do presen-
te aviso no Diário da República, sendo posicionadas no escalão 1,
índice 260. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

10 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 334

Aviso n .º 137/DRH/SR-01

Exonerações

Para os devidos efeitos se torna público que foram exonerados os
seguintes funcionários, ao abrigo do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro:

Carlos Miguel Soares de Brito, com a categoria de jardineiro, a
partir de 22 de Junho de 2001,

António Manuel da Ressurreição Elvas, com a categoria de
cabouqueiro, a partir de 8 de Julho de 2001;

António José Pequeno dos Santos, com a categoria de electri-
cista, a partir de 4 de Agosto de 2001.

6 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 333

Aviso n .º 138/DRH/SR-01

Transferências

Para os devidos efeitos se torna público que, pelos meus despa-
chos de 27 de Abril de 2001, e no uso da competência que me foi
delegada pelo despacho do presidente da Câmara n.º 91 PCM/2000,
publicitado pelo edital n.º 39/2000, de 8 de Março, foram autoriza-
das, de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
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7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias locais por força
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, as trans-
ferências, a partir de 1 de Agosto de 2001, para desempenho de
funções nesta autarquia, dos cantoneiros de limpeza Fernando Cas-
tanheira Lopes e Sandra Maria Fernandes de Almeida Amaral da Con-
ceição, pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Almada.

6 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 332

Aviso n.º 139/DRH/SR-01

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal n.º 745-PCM/
2001, de 9 de Agosto, no uso das competências conferidas pelo
despacho do presidente da Câmara, n.º 566-PCM/2001, publicitado
pelo edital n.º 127/2001, de 4 de Julho, Maria Natália Madureira
Teixeira Lopes, chefe da Divisão do Plano Director Municipal desta
autarquia, foi nomeada definitivamente na categoria de assessor
principal da carreira de arquitecto, com efeitos reportados a 2 de
Maio de 1995, independentemente da cessação da comissão de ser-
viço, ao abrigo do disposto no artigo 32.º, n.os 2, 6 e 7 da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, aplicável à administração local por força do
estipulado no artigo 1, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.

9 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 330

Aviso n.º 141/DRH/SR

Concurso interno de acesso geral para técnico superior
de biblioteca e documentação de 1.ª classe (referência
n.º 23/2001).

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 8 de
Agosto de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, concurso
interno de acesso geral, para preenchimento de uma vaga na cate-
goria de técnico superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � O lugar a prover destina-se ao exercício de funções de téc-
nico superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe.

4 � No presente concurso serão utilizados os seguintes métodos
de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Prova escrita de conhecimentos específicos de natureza teóri-

ca/prática (PC).

4.1 � A avaliação curricular (AC) � destina-se a avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos para o exercício da função (cate-
goria), através da ponderação dos factores:

a) Classificação de serviço (CS), sendo ponderada através da
sua expressão quantitativa, pela média das classificações
obtidas nos anos de 1998, 1999 e 2000;

b) Experiência profissional (EP), sendo ponderado o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a qual
o concurso se encontre aberto, avaliado designadamente pela
sua natureza e duração;

c) Formação profissional (FP), sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com a área funcional do lugar em concurso e
promovidas por entidades acreditadas, nos termos do ar-
tigo 7.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de Março;

d) Habilitação académica de base (HAB), sendo ponderada a
titularidade de grau académico ou sua equiparação legalmente
reconhecida.

4.2 � A prova escrita de conhecimentos específicos de natureza
prática e teórica terá a duração de duas horas e incidirá sobre o se-
guinte programa:

Catalogação e classificação de três monografias e respostas de
conhecimentos específicos sobre cultura e língua portuguesa.

Bibliografia:

Regras Portuguesas de Catalogação;
Classificação Decimal Universal;
História da Literatura Portuguesa (capítulo de introdução; o

Romantismo e Época Contemporânea).

5 � Os critérios de apreciação e ponderação do método de selec-
ção avaliação curricular (AC) constam de acta de reunião do júri de
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

6 � O ordenamento final dos candidatos será expresso na escala
de 0 a 20 e resultará da média aritmética ponderada das classifica-
ções obtidas nos métodos de selecção adoptados, de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC

2

em que:

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

7 � A composição do júri do concurso será a seguinte:

Presidente � professor Luís Carlos Alves de Carvalho, direc-
tor de departamento.

1.º vogal efectivo � Dr.ª Vera Maria da Silva, chefe de divi-
são.

2.º vogal efectivo � Dr.ª Maria Teresa Canas Ferreira dos San-
tos Ré, chefe de divisão.

1.º vogal suplente � Dr.ª Maria João Varela Macau, chefe de
divisão.

2.º vogal suplente � Dr. Valentim Rodrigues Pinto, chefe de
divisão.

8 � O presidente do júri do concurso será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

9 � São requisitos de admissão a concurso os definidos no n.º 1 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com
a alínea c), n.º 2, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de
Julho, nomeadamente técnico superior de biblioteca e documenta-
ção de 2.ª classe com, pelo menos, três anos de serviço na categoria
classificados de Bom.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
tipo, a fornecer pela Divisão de Recursos Humanos, podendo ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta regis-
tada com aviso de recepção, para a Divisão de Recursos Humanos,
sita na Rua de Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal.

11 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
b) Certificado de habilitações (cópia ou original);
c) Curriculum vitae, devidamente datado, assinado e documen-

tado, nomeadamente fotocópia dos documentos compro-
vativos da participação em acções de formação ou de aper-
feiçoamento profissional com a respectiva duração em
horas;

d) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-
da pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde conste
inequivocamente a natureza do vínculo e categoria detida,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública e, ainda, o conteúdo funcional com especificação
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de traba-
lho que ocupa.

11.1 � É dispensada a apresentação da documentação a que alu-
dem as alíneas b) e 2.ª parte da alínea c) do número anterior, desde
que esta conste do processo individual dos funcionários desta autar-
quia, bem como a apresentação da declaração a que alude a alínea d)
desde que os candidatos pertençam a esta autarquia.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-

ção final serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos.
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14 � Os candidatos que não obedeçam aos requisitos previstos no
presente aviso serão excluídos.

Em conformidade da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ac-
tivamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

9 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 329

Aviso n.º 142/DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de uma vaga para assessor principal (médico veteri-
nário).

Concurso n.º 19/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal de 9 de Agos-
to de 2001, e na sequência de concurso interno de acesso limitado
aberto através de aviso afixado a 30 de Março de 2001, foi nomeado
definitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de assessor principal
(médico veterinário), escalão 1, índice 710, António Francisco
Cepêda Bruto da Costa. (Não carece de visto do Tribunal de Contas,
nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

10 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 328

Aviso n.º 143/DRH/SR/2001

Concurso externo de ingresso para uma vaga
de técnico de 2.ª classe estagiário turismo (01/99)

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal de 13 de
Agosto de 2001, e na sequência de concurso externo de ingresso
aberto através do aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 138, de 16 de Junho de 1999, e após conclusão do estágio, foi
nomeado com a categoria de técnica de 2.ª classe, escalão 1, índi-
ce 285, a candidata abaixo indicada, com a seguinte classificação:

Margarida Paula da Rocha Nunes � 16,83 valores.

Devendo a mesma tomar posse no prazo de 20 dias contados a
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

13 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 327

Aviso n.º 144/DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
quatro lugares na categoria de técnico superior princi-
pal.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador substituto do presidente da Câmara Municipal de 14 de
Agosto de 2001, e na sequência do concurso interno de acesso limi-
tado aberto através do aviso afixado a 19 de Março de 2001, foram
nomeadas definitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de técnico
superior principal, as funcionárias Gabriela Maria Leal Martins, Ana
Maria Mendes Castanheira Prates Campino e Carmelinda Maria
Albino Parreira, devendo as mesmas tomar posse no prazo de 20 dias,
contados a partir da data de publicação do presente aviso no Diário
da República, sendo posicionadas no escalão 1, índice 510. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

14 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças e Recursos Humanos, por delegação de competências,
Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-034 326

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara Municipal datado de 24 de Julho de
2001, foi nomeado na categoria de técnico superior de sociologia de
2.ª classe, da carreira técnica superior, Cidália Maria Sardinha Rodri-
gues Correia, a qual foi aprovada em estágio de ingresso na referida
carreira com a classificação final de 15 valores.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Emílio Manuel
Minhós Sabido. 10-1-111 463

Aviso

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se
público que, na sequência de concurso externo para provimento de
um lugar de motorista de pesados, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, de 19 de Junho de 2001, foi nomeado, por despacho
de 3 de Agosto de 2001, do presidente da Câmara Municipal de Sousel,
o candidato João Manuel Mendes Sardinha.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Emílio Manuel
Minhós Sabido. 10-1-111 462

Aviso

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se
público que, na sequência de concurso interno geral de ingresso para
provimento de um lugar de mecânico electricista, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, de 4 de Julho de 2001, foi nomeado, por
despacho de 3 de Agosto de 2001, do presidente da Câmara Munici-
pal de Sousel, o candidato João Manuel Teles Riço.

Mais se torna público que o candidato deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Emílio Manuel
Minhós Sabido. 10-1-111 464

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de uma vaga de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso público e da lista de graduação afixada em 10 de
Julho do corrente ano, foi nomeada, para o lugar de auxiliar admi-
nistrativa, Maria Helena Machado Cerqueira Domingues, conforme
despacho datado de 6 de Agosto de 2001.

O nomeado deverá tomar posse do lugar 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.)

7 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 10-1-111 465

Aviso

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se
público que, por despacho do presidente datado de 9 de Agosto do
corrente ano, foram nomeados, para os lugares de assistente admi-
nistrativo especialista, as candidatas Virgínia Maria do Couto Du-
arte e Teresa Maria de Oliveira Frade.

Mais se torna público que as candidatas deverão tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 10-1-111 466
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 8 de Agosto do cor-
rente ano, nomeei, para a categoria de auxiliar de serviços gerais
(uma vaga), a candidata melhor classificada, Rosa Maria de Almeida
Rodrigues da Graça, a qual deve tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

A nomeação em causa não se encontra sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto do n.º 1 do ar-
tigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.

8 de Agosto de 2001. � O Vice-Presidente, em funções presiden-
ciais, Manuel Augusto de Bastos Carvalho. 5-1-33 762

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 8 de Agosto do cor-
rente ano, nomeei, para a categoria de auxiliar de serviços gerais
(uma vaga), a candidata melhor classificada, Maria da Luz Soares
Fernandes de Almeida, a qual deve tomar posse no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

A nomeação em causa não se encontra sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto do n.º 1 do ar-
tigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.

8 de Agosto de 2001. � O Vice-Presidente, em funções presiden-
ciais, Manuel Augusto de Bastos Carvalho. 5-1-33 763

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Aviso

Concurso interno de acesso geral, para um lugar da car-
reira de operário qualificado (electricista), categoria de
operário principal.

1 � De acordo com o despacho do vereador do pelouro de pesso-
al, José Filipe Godinho Barradas, exarado em 8 de Agosto do ano
em curso, no exercício de poderes delegados pelo presidente da
Câmara Municipal e as disposições legais previstas no 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, dá-se conhecimento que se
encontra aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação no Diário da Repú-
blica do presente aviso, com vista ao provimento do lugar acima
referenciado.

2 � O concurso é válido para a presente vaga, esgotando-se a
sua validade com o preenchimento da mesma.

3 � Área funcional � serviço de obras municipais.
3.1 � Serviço � Divisão Técnica.
4 � Requisitos especiais de admissão � ser possuidor da catego-

ria de operário com, pelo menos, seis anos na categoria e classifica-
ção de serviço não inferior a Bom de acordo com o n.º 2 do ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

5 � Local de trabalho � toda a área geográfica do município.
6 � Composição do júri:

Membros efectivos:

Presidente do júri � José Filipe Godinho Barradas, verea-
dor do pelouro de pessoal.

1.º vogal � engenheiro Rui Luís Martins de Sousa, chefe
da Divisão Técnica.

2.º vogal � José dos Santos Serralha Mendes, encarre-
gado.

Membros suplentes:

Francisco António Mareco, encarregado geral.
João Manuel da Silva Corlinhas, encarregado.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Prova de conhecimentos práticos (PC).

A avaliação curricular será obtida pela seguinte fórmula:

AC = HA + 2 EP + FP + 2 CS/6

em que:

HA = habilitação mínima = 18 valores, habilitação superior =
20 valores;

EP = experiência profissional � será obtida pela seguinte fór-
mula:

10 (1 + N/36)
em que:

N = número de anos relevantes.

FP = formação profissional será obtida pela seguinte fórmula:

10 + 1 × Naf
em que:

Naf = número de acções de formação relevantes para o
lugar a prover, no máximo de 20 valores;

CS = os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular será o dobro da média aritmética apurada nos últimos
três anos de classificação de serviço, sem arredondamento.

Programa da prova de conhecimentos práticos:

Construção de uma baixada eléctrica;
Tempo de duração � três horas.

A classificação final (CF) será expressa de 0 a 20 valores e resul-
tará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (4 AC + 6 PC)/10

8 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam da acta do júri do concurso, sendo a mesma facultada
ao candidato sempre que solicitada.

9 � Formalização de candidaturas � os funcionários candidatos
deverão formalizar a sua candidatura em requerimento, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, entregue pesso-
almente no serviço de pessoal ou enviado por via postal, sob regis-
to e com aviso de recepção até ao termo do prazo de abertura do
concurso.

Do requerimento deverá constar o seguinte:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data de emissão e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência completa, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação do lugar a que se candidata, categoria que possui,

serviço a que pertence, natureza do vínculo, antiguidade na
categoria, carreira e na função pública e outros elementos
que o candidato considere relevantes na apreciação do seu
currículo.

Os candidatos pertencentes ao quadro privativo desta Câmara
Municipal, ficam dispensados da entrega das declarações
comprovativas da titularidade dos requisitos especiais, legalmente
exigidos, para o provimento dos lugares a que se candidatam desde
que os documentos comprovativos se encontrem arquivados no seu
processo individual.

10 � A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas de acordo com os artigos 34.º e 40.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

9 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Pessoal, no
uso de poderes delegados, José Filipe Godinho Barradas.

10-1-111 467

Aviso

Concurso interno de acesso geral, para quatro lugares
da carreira de assistente administrativo, categoria de
assistente administrativo especialista.

1 � De acordo com o despacho do vereador do pelouro de pes-
soal, José Filipe Godinho Barradas, exarado em 8 de Agosto do ano
em curso, no exercício de poderes delegados pelo presidente da
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Câmara Municipal e as disposições legais previstas no 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, dá-se conhecimento que se
encontra aberto concurso interno de acesso geral, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação no Diário da Repú-
blica do presente aviso, com vista ao provimento dos lugares acima
referenciados.

2 � O concurso é válido para as presentes vagas, esgotando-se a
sua validade com o preenchimento das mesmas.

3 � Área funcional � serviços administrativos e financeiros.
3.1 � Serviço � Divisão Administrativa e Financeira.
4 � Requisitos especiais de admissão � ser possuidor da cate-

goria de assistente administrativo principal com, pelo menos, três
anos na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom
de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho.

5 � Local de trabalho � instalações da Divisão Administrativa e
Financeira.

6 � Composição do júri:

Membros efectivos:

Presidente do júri � João Teresa Ribeiro, presidente da
Câmara Municipal.

1.º vogal � Maria Joaquina Valadas Palhavã Cristóvão de
Jesus Duarte, técnico superior de 1.ª classe, no exercí-
cio de funções de chefe da DAF.

2.º vogal � Maria Josefa Urbano Ramalho Oliveira, chefe
de secção.

Membros suplentes:

Ludovina Maria Martins Pacheco de Azevedo, chefe de
secção.

Edmundo José Catarino de Carvalho, chefe de secção.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC).

A avaliação curricular será obtida pela seguinte fórmula:

AC = HL + FP + 3 EP + 5 CS/10
em que:

HL = habilitações literárias mínimas = 14 valores, habilitação
superior = 16 valores;

FP = formação profissional; será obtida pela seguinte fórmula:

10 + (1 × Af)
em que:

Af = número de acções relevantes para o cargo a prover
até ao limite máximo de 20 valores;

EP = experiência profissional; será obtida pela seguinte fórmu-
la:

10 (1 + N/36)
em que:

N = número de anos relevantes para o cargo a prover in-
seridos na carreira.

CS = classificação de serviço; na determinação deste factor será
considerada a valorização em dobro das classificações obti-
das nos últimos três anos, fazendo-se a média aritmética para
se encontrar a classificação final sem arredondamento.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam da acta do júri do concurso, sendo a mesma facultada
ao candidato sempre que solicitada.

9 � Formalização de candidaturas � os funcionários candidatos
deverão formalizar a sua candidatura em requerimento, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, entregue pesso-
almente no serviço de pessoal ou enviado por via postal, sob regis-
to e com aviso de recepção até ao termo do prazo de abertura do
concurso.

Do requerimento deverá constar o seguinte:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data de emissão e validade do

bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência completa, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação do lugar a que se candidata, categoria que possui,

serviço a que pertence, natureza do vínculo, antiguidade na
categoria, carreira e na função pública e outros elementos
que o candidato considere relevantes na apreciação do seu
currículo.

Os candidatos pertencentes ao quadro privativo desta Câmara
Municipal ficam dispensados da entrega das declarações comprova-
tivas da titularidade dos requisitos especiais, legalmente exigidos, para
o provimento dos lugares a que se candidatam, desde que os documen-
tos comprovativos se encontrem arquivados no seu processo indivi-
dual.

10 � A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas de acordo com os artigos 34.º e 40.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

9 de Agosto de 2001. � O Vereador do Pelouro de Pessoal, no
uso de poderes delegados, José Filipe Godinho Barradas.

10-1-111 469

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de seis
lugares de assistente administrativo (um dos lugares
vai ser preenchido por diplomada do CEFA).

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, e na sequência do meu despacho na qualidade de
presidente da Câmara Municipal datado de 22 de Janeiro do ano em
curso, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de seis lugares (um a
preencher pelo CEFA) da categoria de assistente administrativo,
carreira de assistente administrativo, para os serviços administrati-
vos e financeiros, pertencentes ao quadro privativo desta Câmara
Municipal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, que veio dar nova redacção ao De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

3 � O concurso será válido apenas para as referidas vagas, esgo-
tando-se a sua validade com o preenchimento das mesmas.

4 � Descrição sumária das funções correspondentes aos lugares a
prover � de acordo com o Despacho n.º 38/88, da SEALOT: asse-
gura a transmissão da comunicação entre os vários órgãos, através
do registo, redacção, classificação e arquivo de expediente; assegura
trabalhos de dactilografia; trata informação e elabora mapas, qua-
dros, recolhe, examina, confere e procede à escrituração de dados
financeiros e contabilísticos e organiza, calcula e desenvolve pro-
cessos relativos à situação de pessoal e à aquisição e ou manutenção
de equipamentos ou serviços.

5 � O local de trabalho será em toda a área geográfica do muni-
cípio.

6 � A remuneração mensal será correspondente ao escalão 1,
índice 191, da tabela indiciária do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, no valor actual de 115 700$.

7 � Condições de admissão � requisitos gerais de admissão, se-
gundo o artigo 29.º, n.º 2, 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 como habilitações literárias o 11.º ano de escolari-

dade ou equivalente;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas dentro do prazo de abertura do concurso, cujo prazo se
inicia a contar da data da publicação do presente aviso de abertura
no Diário da República, mediante requerimento dirigido ao presi-
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dente da Câmara Municipal de Vendas Novas, Praça da República,
7080 Vendas Novas, pelo correio, sob registo e com aviso de recep-
ção ou entregue pessoalmente no serviço de pessoal da mesma, con-
tendo os seguintes elementos:

1) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data de emissão e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência completa,
telefone, etc., devendo constar em folhas anexas ao curri-
culum vitae do candidato);

2) Habilitações literárias;
3) Declaração, sob compromisso de honra, por alíneas, em

como o candidato satisfaz os requisitos gerais de admissão
de provimento em funções públicas, constantes do ar-
tigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Outros documentos que deverão acompanhar o requerimento:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Certificado de habilitações literárias ou outro documento

idóneo.

9 � Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais e uma prova de
conhecimentos específicos, sendo cada uma delas elimina-
tória de per si, de acordo com o n.º 2 do artigo 8.º da refe-
rida Lei n.º 44/99;

b) Avaliação curricular.

9.1 � Enunciado do programa das provas de conhecimentos:

A prova de conhecimentos gerais versará sobre uma prova de
cultura geral, que inclui o desenvolvimento de um tema;

A prova de conhecimentos específicos versará sobre a matéria
que a seguir se menciona:

Identificação do programa � Constituição da República
Portuguesa, Organização Político-Administrativa do
Estado:

a) O Estado: conceito e funções, órgãos de sobera-
nia, competências;

b) Administração local � as autarquias locais, con-
ceito e categorias, a intervenção do Governo na
administração local � Tutela Administrativa.

Matéria legislativa:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Março, e Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/

99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de

11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho;
Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, alterado pela Lei n.º 44/

85, de 13 de Setembro.

Duração das provas de conhecimentos gerais � duas horas;
Duração das provas de conhecimentos específicos � três horas.
9.2 � Menção dos factores de apreciação no método de avalia-

ção curricular:

a) Habilitação académica de base � onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida:

11.º ano de escolaridade ou equivalente � 15 valores;
Habilitação superior � 16 valores;

b) Formação profissional � em que se ponderarão as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionados
com a área funcional do lugar a prover:

Sem acções de formação � 10 valores;
Por cada acção de formação � 1 valor;

c) Experiência profissional � em que se ponderará o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade do lugar a
prover, sendo avaliada, designadamente, pela sua natureza
e duração:

Sem experiência profissional � 10 valores;
Com experiência de 1 ano ou superior � 12 valores;
Com experiência de 2 anos ou superior � 14 valores.

A avaliação curricular (AC) será quantificada através da seguinte
fórmula:

AC = HA + FP + EP/3
em que:

HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

9.3 � Todos os métodos de selecção serão classificados de 0 a
20 valores, sendo a classificação final (CF) apurada pela seguinte
forma de cálculo:

CF = PCG + 3 PCE + 2 AC/6
em que:

PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
AC = avaliação curricular.

10 � O local, data e horário da prestação das provas de conheci-
mentos serão divulgados na lista de candidatos a que alude o n.º 2 do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município.

12 � Para efeitos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, foi consultado o Centro de Estudos e
Formação Autárquica (CEFA), de que resultou a afectação de uma
diplomada para um dos lugares, conforme o disposto no n.º 3 do
supracitado artigo 21.º

13 � Composição do júri:

Presidente � Dr. João Teresa Ribeiro, presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

Maria Joaquina Valadas Palhavã Cristóvão de Jesus Duarte,
técnica superior de 1.ª classe no exercício de funções de
chefe da DAF.

Maria Antónia Tavares Almeida de Carvalho, assistente
administrativo principal.

Vogais suplentes:

Maria Josefa Urbano Ramalho de Oliveira, chefe de sec-
ção, e Herculano Manuel dos Reis, assistente adminis-
trativo especialista.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

13 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, João Teresa
Ribeiro. 10-1-111 468

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, concursos
externos geral de ingresso para provimento dos seguintes lugares:

Concurso I � 11 lugares de cantoneiros de limpeza, do grupo
de pessoal auxiliar, integrado no escalão 1, índice 148, a que
corresponde a remuneração mensal de 89 700$;

Concurso II � um lugar de motorista de transportes colecti-
vos, do grupo de pessoal auxiliar, integrado no escalão 1,
índice 167, a que corresponde a remuneração mensal de
101 200$.

1 � Os presentes concursos regem-se pelo disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/88, de 18 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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2 � Para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, é constituída a reserva de um lugar para candidatos por-
tadores de deficiência.

3 � Finalidade e validade dos concursos:

Concurso I � o concurso é válido para as vagas postas a con-
curso e as que se achar por conveniente prover no prazo de
validade de um ano;

Concurso II � o concurso é válido para a vaga posta a con-
curso e as que se achar por conveniente prover no prazo de
seis meses.

4 � Conteúdos funcionais:

Concurso I � o constante do Despacho n.º 4/89, da SEALOT,
publicado no Diário da República, n.º 80, de 6 de Abril;

Concurso II � o constante do Despacho n.º 38/88, da SEALOT,
publicado no Diário da República, n.º 22, de 26 de Janeiro.

5 � Local de trabalho � área do município de Vila do Conde.
6 � Requisitos de admissão:
6.1 � 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 exigidas para o desempe-

nho;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

6.2 � Requisitos especiais:

Concurso I � os candidatos deverão possuir a escolaridade obri-
gatória;

Concurso II � os candidatos deverão possuir a escolaridade
obrigatória e possuidores de carta de condução adequada.

7 � Forma de candidatura � as candidaturas deverão ser forma-
lizadas mediante requerimento modelo CMVC a fornecer pela Divi-
são de Recursos Humanos ou mediante requerimento dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, entregue pesso-
almente ou remetido pelo correio sob registo e com aviso de recep-
ção para CMVC � Divisão de Recursos Humanos, Rua da Igreja,
4480-754 Vila do Conde, devendo dele constar: identificação com-
pleta, habilitações literárias, habilitações profissionais, identificação
do concurso a que se candidata e quaisquer outros elementos que os
candidatos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
por constituírem motivo de preferência legal devidamente compro-
vados.

8 � Será dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 5, alíneas a), b), e) e f) do presen-
te aviso, desde que os candidatos declarem no requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um desses requisitos,
assinando o respectivo requerimento, que deverá ser reconhecida
pelo notário ou com apresentação do bilhete de identidade.

9 � Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticadas;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e número contribuinte
fiscal.

10 � Os métodos de selecção a ter em consideração para os con-
cursos constam dos seguintes parâmetros:

Concurso I:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional.

A prova prática de conhecimentos incidirá sobre as seguintes
matérias:

1) Tipo de máquinas e equipamentos;
2) Disposição, valorização, tratamentos e eliminação de resí-

duos;

3) Varredura e limpeza de uma parte de via pública, limpeza de
sarjetas e extirpação de ervas.

Entrevista profissional de selecção visando avaliar capacidades e
aptidões dos candidatos face ao perfil de exigências da função, sen-
do ponderados os seguintes factores de apreciação: motivação e
interesse pelo lugar, relacionamento humano, conhecimentos pro-
fissionais, participação na discussão e sentido crítico.

Concurso II:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

A prova prática de conhecimentos com carácter eliminatório, que
consistirá na condução de uma viatura pesada de passageiros, em que
serão avaliados os cuidados iniciais e finais a ter com a viatura e a
condução desta, propriamente dita.

Duração � trinta minutos.
11 � Classificação final � na classificação final adoptar-se-á a

escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os candidatos que
obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se como
tal, por arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores,
será resultante da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 EP + PPC

2
em que:

CF = classificação final;
EP = entrevista profissional;
PPC = prova prática de conhecimentos.

12 � Constituição do júri:

Concurso I:

Presidente � Dr. Abel Maia, vereador, que será substituí-
do pelo 1.º vogal efectivo nas suas faltas e impedimen-
tos.

Vogais efectivos:

José Manuel Laranja, vereador.
Engenheiro Paulo Carvalho, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Engenheiro Joaquim Ponte, técnico superior princi-
pal.

Dr. Nuno Castro, director de departamento.

Concurso II:

 Presidente � Dr. Abel Maia, vereador, que será substitu-
ído pelo 1.º vogal efectivo nas suas faltas e impedimen-
tos.

Vogais efectivos:

Dr. Nuno Castro, director de departamento.
Dr.ª Manuela Lima, técnico superior principal.

Vogais suplentes:

José Manuel Laranja, vereador.
Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.

13 � As provas dos concursos serão realizadas em data, hora e
local a indicar oportunamente e comunicadas em tempo útil aos
candidatos.

14 � A publicação das listas dos candidatos admitidos e excluídos
e de classificação será feita nos termos do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

26 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
10-1-111 470

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila do Conde, por despacho de 31 de Julho de
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2001, nomeou definitivamente, ao abrigo do disposto do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para os lugares de
técnico profissional principal, o funcionário Vicente Sá Amaro, o
qual será integrado no escalão 1, índice 230, da tabela de remunera-
ção da função pública.

O mesmo deverá tomar posse de acordo com o disposto no ar-
tigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro. (A presente
nomeação não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
10-1-111 471

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila do Conde, por despacho de 31 de Julho de
2001, nomeou definitivamente, ao abrigo do disposto do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para os lugares de
técnico profissional especialista (guia-intérprete), o funcionário
Manuel Eduardo Macedo Vieira dos Santos, o qual será integrado no
escalão 1, índice 260, da tabela de remuneração da função pública.

O mesmo deverá tomar posse de acordo com o disposto no ar-
tigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro. (A presente
nomeação não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

2 de Agosto de 2001. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
10-1-111 472

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de técnico de 2.ª classe (estagiário), da
carreira técnica.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 26 de Junho de 2001 e nos termos do
Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto o con-
curso acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publica-
ção do presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho, bem
como área do município.

4 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho,
265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.° 409/91, de 17 de Outubro),
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 218/98, de 17 de
Julho, 407/91, de 17 de Outubro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-
A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Requisitos de admissão:
5.1 � Requisitos gerais � os candidatos deverão reunir até ao

termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, sob pena
de exclusão, os requisitos constantes do n.° 2 do artigo 29.° do Decre-
to-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, seguidamente discriminados:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

5.2 � Requisitos específicos � possuir bacharelato em Turismo
ou bacharelato em Comunicação e Relações Económicas.

6 � Conteúdo funcional � funções de estudo e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica, com autonomia e respon-
sabilidade, enquadradas em planificação e conhecimentos profissio-
nais adquiridos através de curso superior.

7 � O vencimento corresponderá ao índice 215, escalão 1, de
acordo com o previsto no Decreto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de
Dezembro (130 200$).

8 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual poderá
ser solicitado na Divisão de Recursos Humanos e entregue na mes-
ma, ou enviada pelo correio para Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Praça Álvaro Marques, 4764-502 Vila Nova de Fa-
malicão, até ao termo do prazo fixado.

Do requerimento deve constar:
8.1 � Identificação do candidato (nome, estado civil, profis-

são, habilitações literárias, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, morada completa, telefone, número do bilhete de identidade,
validade e serviço de emissão do mesmo e número fiscal de contri-
buinte);

8.2 � Identificação do concurso a que se candidata, bem como a
data e série do Diário da República em que o aviso foi publicado;

8.3 � Os candidatos podem especificar quaisquer circunstâncias
que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal;

8.4 � Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do n.° 2
do artigo 31.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, da situa-
ção precisa, em que se encontra relativamente aos requisitos previs-
tos nas alíneas a), b), c), d) e f) do artigo 29.° do mesmo diploma.

9 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
ao presente concurso deverão apresentar:

Curriculum vitae devidamente detalhado e comprovado;
Certificado de habilitações, original ou fotocópia;

9.1 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos no reque-
rimento serão punidos nos termos da lei penal.

11 � Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 238/99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Artur Augusto Sá da Costa, director departa-
mento educação e cultura, que será substituído nas suas faltas
e impedimentos pelo 1.° vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Inês Santos Carvalho, chefe de gabinete.
Dr.ª Maria Luísa Melo Alvim O. D. Almeida, chefe divi-

são cultura e desporto.

Vogais suplentes:

 Dr.ª Isabel Cristina Ferreira Teixeira, chefe Divisão Re-
cursos Humanos.

Maria Albina Azevedo Macedo Almeida, chefe repartição
recursos humanos.

12 � Os métodos de selecção � prova de conhecimentos, ava-
liação curricular e entrevista profissional de selecção.

12.1 � Prova de conhecimentos � pontuada de 0 a 20 valores,
com duração de duas horas, a qual versará sobre os seguintes temas:

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.° 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.° 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.° 70-A/2000,
de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.° 157/2001, de 11 de
Maio;

Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.° 24/84, de 16 de Janei-
ro;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias � Lei n.° 169/99,
de 18 de Setembro;

Duração do horário de trabalho � Decreto-Lei n.° 259/98, de
18 de Agosto.

12.2 � Avaliação curricular, que visa avaliar as aptidões profis-
sionais do candidato, ponderando, de acordo com a exigência da fun-
ção, a habilitação académica de base, a formação e experiência pro-
fissional na área para que o concurso é aberto.

12.3 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, a efectuar em data a desig-
nar.

13 � Classificação final � o ordenamento final dos candidatos
será feito através da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0
a 20 valores:

CF =
 PC + AC + EPS

         3
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sendo:

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

14 � O sistema de classificação final, incluindo as respectivas
fórmulas, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que, nos termos da alí-
nea g) do n.º l do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de
Julho, sejam solicitadas.

15 � O regime de estágio terá a duração de um ano e será de
carácter probatório.

16 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
respectiva lista de classificação final, serão publicitados nos termos
do n.° 2 do artigo 33.°, n.° 1 do artigo 34.°, bem como n.os 1, 2, 3,
4 e 5 do artigo 38.° e nos termos dos n.os 1, 2, 3 e 5 do artigo 40.°
do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente urna política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

3 de Julho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câmara, o
Director de Departamento Administrativo e Financeiro, Isabel V.
Pinto. 10-1-111 477

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de oito
lugares de técnico superior � estagiário, do grupo de
pessoal técnico superior.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 3 de Julho de 2001 e nos termos do Decre-
to-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, encontra-se aberto o concurso
acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � O presente aviso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.° 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.° 404-A/98, de
18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.° 353-A/89, de
16 de Outubro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso e para as que ocorrerem no prazo de 1 ano.

4 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho, bem
como na área do município.

5 � Condições de trabalho e regalias sociais � são as generica-
mente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver corresponde genericamente às funções constantes do mapa I do
Decreto-Lei n.° 248/85, de 15 de Julho, inerentes à carreira de téc-
nico superior, sendo, designadamente, o desempenho de funções de
investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e proces-
sos científicos � técnicos, de âmbito geral ou especializado, execu-
tadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a
decisão superior, requerendo uma especialização e formação básica
de nível de licenciatura.

7 � Requisitos de admissão � ao referido concurso poderão con-
correr indivíduos que até termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � 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 legalmen-

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

quando obrigatório.
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício da função a que se candidata;
f) Possuir robustez física, perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e ter cumprido as leis de vacinação obriga-
tória.

7.3 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se indivíduos
possuidores de licenciaturas em Relações Internacionais; Estudos Eu-

ropeus; Contabilidade; Educação de Infância, Gestão de Recursos Hu-
manos, Ciências da Educação, Psicologia, História � Ramo Cientí-
fico, Administração Pública, Filosofia e Humanidades.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Famalicão, cuja norma pode ser
solicitada na Divisão de Recursos Humanos, e entregue na mesma,
dentro do horário normal de funcionamento ou enviado pelo cor-
reio, em carta registada, para a seguinte morada � Praça Álvaro
Marques, 4764-502 Vila Nova de Famalicão, devendo dele constar
obrigatoriamente:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, esta-
do civil, data e serviço emissor do bilhete de identidade e
número de contribuinte;

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como
número e data do Diário da República em que o aviso se
encontra publicado.

8.1 � Os candidatos podem ainda mencionar eventuais circuns-
tâncias, devidamente comprovadas que considerem serem relevan-
tes para apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal.

8.2 � Os requerimentos de admissão, deverão ainda ser acompa-
nhados obrigatoriamente, sob pena de exclusão de:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações académi-
cas;

b) Curriculum vitae devidamente detalhado e comprovado.

8.3 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

8.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

9 � A remuneração � é a constante no anexo II, a que se refere
o n.° 1 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de De-
zembro (índice 310 � 187 800$). As condições de trabalho são as
genericamente vigentes para os funcionários da administração lo-
cal.

10 � Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 238/99, de 25 de Junho, o júri do concurso terá a seguinte cons-
tituição:

Presidente � Dr. Mário Costa Martins, director de serviços
adjunto à presidência, que será substituído nas suas faltas e
impedimentos pelo 1.° vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Inês Santos Carvalho, chefe de gabinete.
Dr.ª Isabel Cristina Ferreira Teixeira, chefe Divisão Re-

cursos Humanos.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Madalena Fernandes Nogueira Carvalho, chefe
Divisão Financeira.

Maria Adelina Ferreira Silva Pinto, chefe Divisão Admi-
nistrativa.

11 � Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Avaliação curricular.

11. l � Prova escrita de conhecimentos, versará sobre os seguin-
tes temas:

Novo regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.° 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.° 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.° 70-A/2000,
de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.° 157/2001, de 11 de
Maio;

Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.° 24/84, de 16 de Janei-
ro;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias � Lei n.° 169/99,
de 18 de Setembro;

Regime geral de estruturação de carreiras da Administração
Pública � Decreto-Lei n.° 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.° 44/99 de 11 de Junho.
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11.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

11.3 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissio-
nais do candidato na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo.

12 � Os critérios de ponderação e avaliação da prova escrita de
conhecimentos, da entrevista profissional de selecção, da avaliação
curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo as
respectivas fórmulas, constam das actas do júri.

12.1 � Nos termos do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos documentos
em que assentem as deliberações do júri, desde que as solicitem.

13 � Classificação final � será expressa de 0 a 20 valores e
resultará da média aritmética das classificações obtidas nos métodos
de selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PC + EP + AC

         3

14 � Em caso de igualdade de classificação, procede-se ao de-
sempate, nos termos do n.º 2 do artigo 37.° do Decreto-Lei n.° 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.° 238/99, de 2 de Junho.

15 � Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores.

16 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, serão publicitadas nos termos dos artigos 33.°, 34.°,
38.° e 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

17 � O regime de estágio obedecerá ao disposto no artigo 5.° do
Decreto-Lei n.° 265/88, de 28 de Julho, terá a duração de um ano,
com carácter probatório.

17.1 � A avaliação e classificação final de estágio são da com-
petência do júri do presente concurso.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 478

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
13 lugares de assistente administrativo especialista, do
grupo de pessoal administrativo.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 27 de Julho de 2001 e nos termos do De-
creto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto o concurso
acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho, bem
como área do município.

4 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos
constantes na alínea a) do n.° 1 do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 404-
A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o inerente à respectiva categoria.
6 � O vencimento corresponderá ao índice 260, escalão 1, de

acordo com o previsto no Decreto-Lei n.° 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n. ° 412-
A/98, de 30 de Dezembro.

7 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual poderá
ser solicitado na Divisão de Recursos Humanos e entregue na mes-
ma, ou enviada pelo correio, sito Praça Álvaro Marques, 4764-502
Vila Nova de Famalicão, até ao termo do prazo fixado.

8 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
ao presente concurso deverão apresentar

Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
Documento comprovativo da frequência dos cursos de forma-

ção profissional;

Documento comprovativo das classificações de serviço nos três
últimos anos;

Declaração passada pelos serviços competentes, contendo o
tempo de serviço na carreira e na categoria anterior.

8.1 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos no requeri-
mento serão punidos nos termos da lei penal.

10 � Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 238/99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Maria Isabel Nascimento C. V. Pinto, di-
rectora Departamento Administrativo Financeiro, que será
substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1.° vogal
efectivo.

Vogais efectivos:

Arquitecto Aníbal António Caldas Lousa, chefe divisão
gestão urbanística.

Dr.ª Isabel Cristina Teixeira Ferreira, chefe divisão recur-
sos humanos.

Vogais suplentes:

Maria Albina Azevedo Macedo Almeida, chefe repartição
recursos humanos.

Maria Celeste Silva Carneiro Oliveira, chefe de secção.

11 � Os métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

11.1 � Avaliação curricular, que visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos, ponderando, de acordo com a exigência de
funções, a classificação de serviço, a habilitação académica de base,
a formação e experiência profissional na área para que o concurso
é aberto.

11.2 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, a efectuar em
data a designar.

12 � O sistema de classificação final, incluindo as respectivas
fórmulas, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que, nos termos da alí-
nea g) do n.º 1 do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de
Julho, sejam solicitadas.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
respectiva lista de classificação final, serão publicitados nos termos
do n.° 2 do artigo 33.°, n.° 1 do artigo 34.°, bem como n.os 1, 2, 3,
4 e 5 do artigo 38.° e nos termos dos n.os 1, 2, 3 e 5 do artigo 40.°
do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 481

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de técnico superior 1.ª classe, do grupo
de pessoal técnico superior.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 6 de Agosto de 2001 e nos termos do
Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto o con-
curso acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publica-
ção do presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho, bem
como área do município.

4 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos
constantes na alínea c) do n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 404-
A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o inerente à respectiva categoria.
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6 � O vencimento corresponderá ao índice 460, escalão 1, de
acordo com o previsto no Decreto-Lei n.° 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.° 412-
A/98, de 30 de Dezembro.

7 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual poderá
ser solicitado na Divisão de Recursos Humanos e entregue na mes-
ma, ou enviada pelo correio, Praça Álvaro Marques, 4764-502 Vila
Nova de Famalicão, até ao termo do prazo fixado.

8 � Juntamente com o requerimento de admissão os candidatos
ao presente concurso deverão apresentar:

Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
Documento comprovativo da frequência dos cursos de forma-

ção profissional;
Documento comprovativo das classificações de serviço nos três

últimos anos;
Declaração passada pelos serviços competentes, contendo o tem-

po de serviço na carreira e na categoria anterior.

8.1 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos no requeri-
mento serão punidos nos termos da lei penal.

10 � Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 238/99, de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Engenheiro António Manuel Valente Morgado,
director Departamento Obras Municipais, que será substituí-
do nas suas faltas e impedimentos pelo 1.° vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Isabel Nascimento C. V. Pinto, directora De-
partamento Administrativo Financeiro.

Dr.ª Maria Madalena F. Nogueira Carvalho, Chefe Divi-
são Financeira.

Vogais suplentes:

Dr.ª Isabel Cristina Ferreira Teixeira, chefe Divisão Re-
cursos Humanos.

Maria Adelina Pinto, chefe Divisão Administrativa

11 � Os métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

11.1 � Avaliação curricular, que visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos, ponderando, de acordo com a exigência de
funções, a classificação de serviço, a habilitação académica de base,
a formação e experiência profissional na área para que o concurso
é aberto.

11.2 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, a efectuar em data a designar.

12 � O sistema de classificação final, incluindo as respectivas
fórmulas, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que, nos termos da alí-
nea g) do n.º 1 do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de
Julho, sejam solicitadas.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
respectiva lista de classificação final, serão publicitados nos termos
do n.° 2 do artigo 33.°, n.° 1 do artigo 34.°, bem como n.os 1, 2, 3,
4 e 5 do artigo 38.° e nos termos dos n.os 1, 2, 3 e 5 do artigo 40.°
do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 483

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico profissional principal, do grupo de
pessoal técnico-profissional.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 12 de Julho de 2001 e nos termos do De-

creto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto o concurso
acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho, bem
como área do município.

4 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos
constantes na alínea c) do n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 404-
A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � o inerente à respectiva categoria.
6 � O vencimento corresponderá ao índice 230, escalão 1, de

acordo com o previsto no Decreto-Lei n.° 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.° 412-
A/98, de 30 de Dezembro.

7 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual poderá
ser solicitado na Divisão de Recursos Humanos e entregue na mes-
ma, ou enviada pelo correio, sito Praça Álvaro Marques, 4764-502
Vila Nova de Famalicão, até ao termo do prazo fixado.

8 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
ao presente concurso deverão apresentar.

Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado;
Documento comprovativo da frequência dos cursos de forma-

ção profissional;
Documento comprovativo das classificações de serviço, nos três

últimos anos;
Declaração passada pelos serviços competentes, contendo o tem-

po de serviço na carreira e na categoria anterior.

8.1 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos no requeri-
mento serão punidos nos termos da lei penal.

10 � Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 238/99 de 25 de Junho, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � Engenheiro José Eugénio Barros Duarte, director
Departamento Urbanismo e Habitação, que será substituído
nas suas faltas e impedimentos pelo 1.° vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Arquitecto Humberto Augusto Silva Costa, chefe Divisão
Habitação.

Dr.ª Isabel Cristina Teixeira Ferreira, chefe Divisão Re-
cursos Humanos.

Vogais Suplentes:

Engenheiro Luís Filipe Carvalho Silva, engenheiro princi-
pal.

Maria Albina Azevedo Macedo Almeida, chefe Repartição
Recursos Humanos.

11 � Os métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

11.1 � Avaliação curricular, que visa avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos, ponderando, de acordo com a exigência de
funções, a classificação de serviço, a habilitação académica de base,
a formação e experiência profissional na área para que o concurso
é aberto.

11.2 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, a efectuar em
data a designar.

12 � O sistema de classificação final, incluindo as respectivas
fórmulas, constam de actas de reuniões do Júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos, sempre que nos termos da alí-
nea g) do n.º l do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de
Julho, sejam solicitadas.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
respectiva lista de classificação final, serão publicitados nos termos
do n.° 2 do artigo 33.°, n.° 1 do artigo 34.°, bem como n.os 1, 2, 3,
4 e 5 do artigo 38.° e nos termos dos n.os 1, 2, 3 e 5 do artigo 40.°
do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente urna política de igualdade de oportunidades entre
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homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 484

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de técnico superior 2.ª classe � estagiário, de
contabilidade.

1 � Faz-se público que, de acordo com o despacho do presidente
da Câmara Municipal de 11 de Julho de 2001 e nos termos do De-
creto-Lei n.° 204/98 de 11 de Julho, encontra-se aberto o concurso
acima mencionado, pelo prazo de 10 dias úteis, após publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

2 � O presente aviso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.° 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.° 404-A/98, de
18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho, bem
como na área do município.

5 � Condições de trabalho e regalias sociais � são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração
local.

6 � Conteúdo funcional � propõe acções que visem o apoio à
tomada de decisões ao nível superior no domínio financeiro, no-
meadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos
recursos financeiros; planifica, organiza e coordena a execução da
contabilidade, respeitando as normas legais e os princípios contabi-
lísticos geralmente aceites; exerce funções de consultadoria em
matéria de âmbito financeiro; assume a responsabilidade pela regu-
laridade técnica nas áreas contabilística e fiscal; verifica toda a ac-
tividade financeira, designadamente o cumprimento dos princípios
legais relativos à arrecadação das receitas e à realização das despe-
sas; organiza e verifica a elaboração dos documentos previsionais,
suas revisões e alterações, bem como os documentos de prestação
de contas.

7 � Requisitos de admissão � ao referido concurso poderão con-
correr indivíduos que até termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � 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 legalmen-

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício da função a que se candidata;
f) Possuir robustez física, perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício da função e, ter cumprido as leis de vacinação obriga-
tória.

7.3 � Requisitos especiais � poderão candidatar-se indivíduos
possuidores de licenciatura em Contabilidade.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Famalicão, cuja norma pode ser
solicitada na Divisão de Recursos Humanos, e entregue na mesma,
dentro do horário normal de funcionamento ou enviado pelo cor-
reio, em carta registada, para a seguinte morada � Praça Álvaro
Marques, 4764-502 Vila Nova de Famalicão, devendo dele constar
obrigatoriamente:

a) Identificação do candidato (nome, morada completa, filia-
ção, estado civil, data e serviço emissor do bilhete de iden-
tidade e número de contribuinte);

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como
número e data do Diário da República em que o aviso se
encontra publicado.

8.1 � Os candidatos podem ainda mencionar eventuais circuns-
tâncias, devidamente comprovadas, que considerem serem relevan-
tes para apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão de:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações académi-
cas;

b) Curriculum vitae devidamente detalhado e comprovado.

8.3 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior implica a exclusão.

8.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei penal.

9 � A remuneração � é a constante no anexo II, a que se
refere o n.° 1 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 412-A/98, de 30
de Dezembro (índice 310 � 187 800$). As condições de traba-
lho são as genericamente vigentes para os funcionários da admi-
nistração local.

10 � Nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.° 238/99, de 25 de Junho, o júri do concurso terá a seguinte cons-
tituição:

Presidente � Dr. Mário Costa Martins, director de serviços
adjunto à presidência, que será substituído nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.° vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Madalena Fernandes Nogueira Carvalho, chefe
Divisão Financeira.

Dr.ª Isabel Cristina Ferreira Teixeira, chefe Divisão Re-
cursos Humanos.

Vogais suplentes:

Maria Adelina Ferreira Silva Pinto , chefe Divisão Admi-
nistrativa.

Maria Albina Azevedo Macedo Almeida, chefe Repartição
Recursos Humanos.

11 � Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Avaliação curricular.

11.1 � Prova escrita de conhecimentos gerais, versará sobre os
seguintes temas:

Novo regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.° 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.° 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.° 70-A/
2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.° 157/2001, de 11
de Maio;

Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.° 24/84, de 16 de Janei-
ro;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias � Lei n.° 169/99,
de 18 de Setembro.

11.2 � Prova escrita de conhecimentos específicos, versará so-
bre os seguintes temas � POCAL: Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro.

11.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

11.4 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões profissio-
nais do candidato, ponderando, de acordo com a exigência da fun-
ção, a habilitação académica de base, a formação e experiência pro-
fissional na área para que o concurso é aberto.

12 � Os critérios de ponderação e avaliação da prova escrita
de conhecimentos gerais e específicos, da entrevista profissional
de selecção, da avaliação curricular, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo as respectivas fórmulas, constam das
actas do júri.

12.1 � Nos termos do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de
11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos documentos
em que assentem as deliberações do júri, desde que as solicitem.
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13 � Classificação final � será expressa de 0 a 20 valores e
resultará da média aritmética das classificações obtidas nos métodos
de selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PC + EP + AC

        3

14 � Em caso de igualdade de classificação, procede-se ao de-
sempate, nos termos do n.° 2 do artigo 37.° do Decreto-Lei n.° 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.° 238/99, de 2 de Junho.

15 � Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores.

16 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, serão publicitadas nos termos dos artigos 33.°, 34.°,
38.° e 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98. de 11 de Julho.

17 � O regime de estágio obedecerá ao disposto no artigo 5.° do
Decreto-Lei n.° 265/88, de 28 de Julho, terá a duração de um ano,
com carácter probatório.

17.1 � A avaliação e classificação final de estágio são da com-
petência do júri do presente concurso.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 486

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de encarregado de parques de máquinas, par-
ques de viaturas automóveis ou de transportes.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 13 de Julho de 2001 e conforme lista de
classificação final homologada em 29 de Maio de 2001, foi nomeado
no concurso acima mencionado Armindo Rodrigues Carvalhal Go-
mes.

A referida nomeação deverá surtir efeitos após publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 479

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
três lugares de técnico profissional especialista prin-
cipal de BD.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 6 de Agosto de 2001, em
sequência do concurso interno de acesso limitado para provimento
de três lugares de técnico profissional especialista principal de BD,
foram nomeadas para ocuparem os respectivos lugares Maria Ar-
manda Campos Pereira, Maria da Glória Araújo Pimenta e Rosa Maria
Mendes Ribeiro.

A referida nomeação surtirá efeitos após publicação do presente
aviso no Diário da República.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 480

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de engenheiro de 1.ª classe

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 6 de Agosto de 2001, em
sequência do concurso interno de acesso para provimento de um lugar
de engenheiro de 1.ª classe, foi nomeada para ocupar o respectivo
lugar Paula Cristina Martins Pereira.

A referida nomeação surtirá efeitos após publicação do presente
aviso no Diário da República.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 482

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
dois lugares de técnico profissional especialista pro-
fissional (topógrafo).

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 24 de Julho de 2001 e conforme lista de
classificação final homologada em 23 de Julho de 2001, foram no-
meados no concurso acima mencionado Manuel Ferreira Pinto e
Manuel Fernando Salgado Fernandes.

As referidas nomeações deverão surtir efeitos após publicação do
presente aviso no Diário da República.

9 de Agosto de 2001. � Por delegação de competência do Pre-
sidente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 485

Aviso

Concurso interno geral de provimento para um lugar
de chefe de Divisão de Habitação, em comissão de
serviço.

1 � Determino, ao abrigo do disposto na alínea a), n.° 2, do
artigo 68.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, a abertura de con-
curso para provimento do cargo de chefe de Divisão de Habitação,
em comissão de serviço, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia
seguinte da data da publicação do presente aviso na 3.ª série do Diá-
rio da República, tendo como área de actuação o município de Vila
Nova de Famalicão.

2 � Legislação aplicável � Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.° 514/99, de 24 de
Novembro, Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho, e
Decreto-Lei n.° 383-A/87, de 23 de Dezembro.

3 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

3.1 � Requisitos gerais de admissão:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

cício da função e ter cumprido as leis da vacinação obriga-
tória.

3.2 � São requisitos especiais de admissão os previstos no ar-
tigo 4.° da Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, e artigo 6.° do Decreto-
-Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, nomeadamente:

Licenciatura em Arquitectura ou Engenharia Civil.

4 � Composição do júri � nos termos do artigo 6.° do Decreto-
-Lei n.° 49/99, de 2 de Junho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, o júri será constituído
conforme acta n.° 347/2001, que resultou do sorteio realizado na
Comissão de Observação e Acompanhamento em 5 de Julho de 2001:

Presidente � Dr. António Alberto B. Gomes Barbosa, verea-
dor.

Vogais efectivos:

1. ° vogal � Engenheiro José Eugénio Barros Duarte, di-
rector de departamento.

2.° vogal � Engenheiro Jorge Manuel Vieira Costa Mes-
quita, chefe de divisão.
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Vogais suplentes:

1.° vogal � Dr. António Pereira da Costa, director de
departamento.

2.° vogal � Dr. Artur Augusto Sá da Costa, director de
departamento.

5 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem
na avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

6 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos mé-
todos de selecção a utilizar no presente concurso, bem como o sis-
tema de classificação final e fórmula classificativa, constam da acta
n.° 1 da reunião do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7 � Prazo de validade � o concurso é aberto pelo prazo de um
ano, a contar da data da publicação da lista de classificação final,
cessando com o provimento do cargo.

8 � Formalização das candidaturas � devem ser formalizados
através do documento próprio, a solicitar na Divisão de Recursos
Humanos, sito na Praça Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Fama-
licão, ou através de requerimento de admissão, dirigido ao presiden-
te da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, entregue pesso-
almente no mesmo local, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, para a morada anteriormente mencionada, dentro do pra-
zo fixado no aviso do concurso, devendo dele constar, obrigatoria-
mente, os seguintes elementos:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, nú-
mero de contribuinte, profissão e residência, concurso a que se can-
didata e indicação do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso, bem como declaração, sob compromis-
so de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se
encontra relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f)
do n.° 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de 25
de Junho.

8.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem rele-
vantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri
se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão dos seguintes documentos:

9.1 � Declaração de que possuem os requisitos legais de admis-
são;

9.2 � Curriculum vitae detalhado e assinado;
9.3 � Fotocópia autenticada do certificado de habilitações lite-

rárias e ou qualificações profissionais exigidas;
9.4 � Os candidatos que pertencem a outro quadro de pessoal

deverão apresentar documento comprovativo da situação profissio-
nal, do qual conste a natureza do vínculo à função pública, a cate-
goria que possuem e a respectiva antiguidade na categoria e carreira;

9.5 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

10 � Os funcionários desta Câmara Municipal são dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que cons-
tem do respectivo processo individual.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações e as falsas
declarações serão punidas nos termos da lei.

12 � Conteúdo funcional � chefe de divisão � o descrito no
mapa I anexo à Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, e as constantes
da Organização dos Serviços Municipais, publicadas no Diário da
República, 2.ª série, n.° 178/97, de 4 de Agosto (apêndice n.° 68).
O vencimento será o fixado para a categoria por decreto-lei.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso e
a lista de classificação final do mesmo será afixada no átrio dos Pa-
ços do Município e ou publicada no Diário da República, nos ter-
mos da alínea b) do n.° 2 do artigo 34.° e alíneas b) e c) do n.° 1 do
artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

11 de Julho de 2001. � Por delegação de competência do Presi-
dente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e Fi-
nanceiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 474

Aviso

Concurso interno geral de provimento para um lugar de
chefe de Divisão de Arquivo e Logística, em comissão
de serviço.

1 � Determino ao abrigo do disposto na alínea a), n.° 2, do ar-
tigo 68.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, a abertura de con-
curso para provimento do cargo de chefe da Divisão de Arquivo e
Logística, em comissão de serviço, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do dia seguinte da data da publicação do presente aviso na
3.ª série do Diário da República, tendo como área de actuação o
município de Vila Nova de Famalicão.

2 � Legislação aplicável � Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.° 514/99, de 24 de
Novembro, Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho, e
Decreto-Lei n.° 383-A/87, de 23 de Dezembro.

3 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

3.1 � Requisitos gerais de admissão:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

cício da função e ter cumprido as leis da vacinação obriga-
tória.

3.2 � São requisitos especiais de admissão os previstos no ar-
tigo 4.° da Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, e artigo 6.° do Decreto-
-Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, nomeadamente:

Licenciatura em História.

3.3 � É condição preferencial de candidatura, a ponderar em sede
de avaliação curricular, para o desempenho do cargo, a comprovada
experiência profissional autárquica na área funcional para o qual é
aberto concurso e ter já exercido funções de dirigente na mesma
área funcional.

4 � Composição do júri � nos termos do artigo 6.° do Decreto-
-Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, o júri será constituído
pelos seguintes elementos, conforme acta n.° 347/2001, que resul-
tou do sorteio realizado na Comissão de Observação e Acompanha-
mento em 5 de Julho de 2001:

Presidente � Engenheiro António Manuel Valente Morgado,
director de departamento.

Vogais efectivos:

1. ° vogal � Dr. Artur Augusto Sá da Costa, director de
departamento.

2.° vogal � Dr.ª Maria Luísa Melo e Alvim O. D. Al-
meida, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.° vogal � Dr.ª Isabel Cristina Ferreira Teixeira, chefe
de divisão.

2.° vogal � Engenheiro José Eugénio Barros Duarte, di-
rector de departamento.

5 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem
na avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

6 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos mé-
todos de selecção a utilizar no presente concurso, bem como o sis-
tema de classificação final e fórmula classificativa constam da acta
n.° 1 da reunião do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7 � Prazo de validade � o concurso é aberto pelo prazo de um
ano, a contar da data da publicação da lista de classificação final,
cessando com o provimento do cargo.

8 � Formalização das candidaturas � devem ser formalizados
através do documento próprio, a solicitar na Divisão de Recursos
Humanos, sito na Praça Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Fama-
licão, ou através de requerimento de admissão, dirigido ao presiden-
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te da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, entregue pesso-
almente no mesmo local, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, para a morada anteriormente mencionada, dentro do pra-
zo fixado no aviso do concurso, devendo dele constar, obrigatoria-
mente, os seguintes elementos:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, nú-
mero de contribuinte, profissão e residência, concurso a que se can-
didata e indicação do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso, bem como declaração, sob compromis-
so de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se
encontra relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f)
do n.° 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de
25 de Junho.

8.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem rele-
vantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri
se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

9.1 � Declaração de que possuem os requisitos legais de admis-
são;

9.2 � Curriculum vitae detalhado e assinado;
9.3 � Fotocópia autenticada do certificado de habilitações lite-

rárias e ou qualificações profissionais exigidas;
9.4 � Os candidatos que pertencem a outro quadro de pessoal

deverão apresentar documento comprovativo da situação profissio-
nal, do qual conste a natureza do vínculo à função pública, a cate-
goria que possuem e a respectiva antiguidade na categoria e carreira;

9.5 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

10 � Os funcionários desta Câmara Municipal são dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que cons-
tem do respectivo processo individual.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações e as falsas
declarações serão punidas nos termos da lei.

12 � Conteúdo funcional � chefe de divisão � o descrito no
mapa I anexo à Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, e as constantes
da Organização dos Serviços Municipais, publicadas no Diário da
República, 2.ª série, n.° 178/97, de 4 de Agosto (apêndice n.° 68).
O vencimento será o fixado para a categoria por decreto-lei.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso e
a lista de classificação final do mesmo será afixada no átrio dos Pa-
ços do Município e ou publicada no Diário da República, nos ter-
mos da alínea b) do n.° 2 do artigo 34.° e alíneas b) e c) do n.° 1 do
artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

11 de Julho de 2001. � Por delegação de competência do Presi-
dente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e Fi-
nanceiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 475

Aviso

Concurso para provimento do cargo de chefe da Divisão
do Contencioso Fiscal e Contra-Ordenacional, em co-
missão de serviço.

1 � Determino ao abrigo do disposto na alínea a), n.° 2, do ar-
tigo 68.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, a abertura de con-
curso para provimento do cargo de chefe da Divisão do Conten-
cioso Fiscal e Contra-Ordenacional, serviço de apoio instrumental,
em comissão de serviço, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia
seguinte da data da publicação do presente aviso na 3.ª série no Diário
da República, tendo como área de actuação o município de Vila
Nova de Famalicão.

2 � Legislação aplicável � Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.° 514/99, de 24 de
Novembro, Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho, e
Decreto-Lei n.° 383-A/87, de 23 de Dezembro.

3 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

3.1 � Requisitos gerais de admissão:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

cício da função e ter cumprido as leis da vacinação obriga-
tória.

3.2 � Requisitos especiais de admissão � os previstos no ar-
tigo 4.° da Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, e artigo 6.° do Decreto-
-Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro.

4 � Composição do júri � nos termos do artigo 6.° do Decreto-
-Lei n.° 49/99, de 22 de Junho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, o júri será constituído
conforme acta que resultou do sorteio realizado na Comissão de
Observação e Acompanhamento em 5 de Julho de 2001:

Presidente � Dr. António Alberto Brandão Gomes Barbosa,
vereador.

Vogais efectivos:

1. ° vogal � Dr. José Manuel Ribeiro Oliveira, chefe de
divisão.

2.° vogal � Dr.ª Maria Luísa Melo e Alvim O. D. Al-
meida, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.° vogal � Engenheiro António Augusto Neves Veloso
de Carvalho, chefe de divisão.

2.° vogal � Arquitecto Aníbal António Caldas Lousa, chefe
de divisão.

5 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem
na avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

6 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos mé-
todos de selecção a utilizar no presente concurso, bem como o sis-
tema de classificação final e fórmula classificativa, constam da acta
n.° 1 da reunião do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7 � Prazo de validade � o concurso é aberto pelo prazo de um
ano, a contar da data da publicação da lista de classificação final,
cessando com o provimento do cargo.

8 � Formalização das candidaturas � devem ser formalizados
através do documento próprio, a solicitar na Divisão de Recursos
Humanos, sito na Praça Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Fama-
licão, ou através de requerimento de admissão, dirigido ao presiden-
te da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, entregue pesso-
almente no mesmo local, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, para a morada anteriormente mencionada, dentro do pra-
zo fixado no aviso do concurso, devendo dele constar, obrigatoria-
mente, os seguintes elementos:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, nú-
mero de contribuinte, profissão e residência, concurso a que se can-
didata e indicação do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso, bem como declaração, sob compromis-
so de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se
encontra relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f)
do n.° 2 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.° 238/99, de
25 de Junho;

8.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem rele-
vantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri
se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

9.1 � Declaração de que possuem os requisitos legais de admis-
são;
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9.2 � Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
9.3 � Fotocópia autenticada do certificado de habilitações lite-

rárias e ou qualificações profissionais exigidas;
9.4 � Os candidatos que pertencem a outro quadro de pessoal

deverão apresentar documento comprovativo da situação profissio-
nal, do qual conste a natureza do vínculo à função pública, a cate-
goria que possuem e a respectiva antiguidade na categoria e carreira;

9.5 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

10 � Os funcionários desta Câmara Municipal são dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que cons-
tem do respectivo processo individual.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações e as falsas
declarações serão punidas nos termos da lei.

12. Conteúdo funcional � chefe de divisão � o descrito no mapa I
anexo à Lei n.° 514/99, de 24 de Novembro, e as constantes da
Organização dos Serviços Municipais, publicadas no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.° 178/97, de 4 de Agosto (apêndice n.° 68).
O vencimento será o fixado para a categoria por decreto-lei.

13 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso e
a lista de classificação final do mesmo será afixada no átrio dos Pa-
ços do Município e ou publicada no Diário da República, nos ter-
mos da alínea b) do n.° 2 do artigo 34.° e alíneas b) e c) do n.° 1 do
artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

31 de Julho de 2001. � Por delegação de competência do Presi-
dente da Câmara, o Director de Departamento Administrativo e Fi-
nanceiro, Maria Isabel V. Pinto. 10-1-111 473

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 � área de
secretariado e administração.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Julho de 2001, se encontra aberto concurso externo de
ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica do qua-
dro 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, aplicada à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � bacharelato em Secretariado e Administração
e comprovada formação ou experiência profissional ade-
quada ao exercício das funções, de duração não inferior
a um ano.

b) Remuneração � índice 215 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 � desenvolve fun-
ções de estudo e aplicação de métodos e processos, enqua-
drados em conhecimentos profissionais inerentes aos
bacharelatos adequados e que se inserem nos seguintes do-
mínios de actividade:

Concepção e implementação de técnicas e instrumentos
de planeamento aplicáveis à execução das políticas
municipais;

Concepção e implementação de projectos de moderniza-
ção administrativa e de desburocratização;

Estudos de análise estrutural e formulação de medidas ten-
dentes à reformulação da estrutura orgânica dos servi-
ços;

Análise de processos administrativos e de circuitos de in-
formação tendo em vista a sua racionalização e sim-
plificação;

Concepção e implementação de metodologias e instru-
mentos de gestão aplicável aos diferentes vectores da
actividade autárquica.

e) Categoria � técnico estagiário;
Carreira � técnico.
Área funcional � secretariado e administração.
Serviço para que é aberto o concurso � Divisão de Servi-
ços Gerais.
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.

f) Composição do júri:

Presidente � Dr. Orlandino José G. Rosa, director de de-
partamento.

Vogais efectivos:

Dr.ª Ana Rita S. M. A. P. de Almeida Costa, técnica
superior.

Dr. Francisco Sabino, técnico superior.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Pedro Restani da Silva, chefe de di-
visão.

Dr. Manuel José dos Mártires Rodrigues, vereador.

g) Métodos de selecção � prova oral de conhecimentos (com
ponderação geral de 50 %) � natureza: teórica; forma: oral;
duração máxima: quinze minutos, pontuada de 0 a 20 valo-
res, terá carácter eliminatório caso a classificação seja in-
ferior a 9,5 valores. Bibliografia em anexo a este aviso;

Avaliação curricular (com ponderação geral de 50 %) �
habilitação académica de base (com ponderação de 40 %);
formação profissional (com ponderação de 20 %); expe-
riência profissional (com ponderação de 40 %);

h) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da prova oral de conhecimentos, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada;

i) O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos re-
feridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a
20 valores e resultará de média aritmética ponderada das
classificações obtidas em cada um, sendo considerados ex-
cluídos os candidatos que nos métodos que tenham carácter
eliminatório ou na classificação final obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por
arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores.

j) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila
Real de Santo António;
Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias.
Forma de apresentação do requerimento:

O requerimento deve ser endereçado ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Real de Santo António, reme-
tido pelo correio até ao termo do prazo fixado, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues pesso-
almente na Secção de Pessoal da mesma Câmara, de-
vendo do mesmo constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nas-
cimento, nacionalidade, naturalidade, estado civil,
residência, número, data e serviço emissor do bi-
lhete de identidade e número de contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute sus-

ceptíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência
legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alí-
neas separadas, da situação precisa em que se
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encontra relativamente aos requisitos gerais pre-
vistos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias e ou
profissionais do concorrente;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

k) Local de afixação da relação de candidatos e lista de clas-
sificação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila
Real de Santo António;

l) Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

m) Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local 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.° 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
estágio;

A avaliação e classificação final será feita com base nos
seguintes parâmetros e ponderações:

Relatório de estágio a apresentar pelo candidato
(ponderação de 30%);

Classificação do serviço durante o estágio (ponde-
ração de 50%);

Resultados da formação profissional (ponderação de
20 %).

A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-
res.

r) Provimento � o estagiário, se aprovado com a classifica-
ção não inferior a Bom (14 valores), será provido a título
definitivo no lugar de técnico de 2.ª classe;

s) Composição do júri de estágio:

Presidente � Dr. Orlandino José G. Rosa, director de de-
partamento

Vogais efectivos:

Engenheiro José Pedro Restani da Silva, chefe de di-
visão.

Dr.ª Ana Rita S. M. A. P. de Almeida Costa, técnica
superior.

Vogais suplentes:

Dr. Francisco Sabino, técnico superior.
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 entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

Anexo: Programa da prova de conhecimentos e bibliografia.

ANEXO

Programa da prova de conhecimentos

a) Prova de conhecimentos:

Direitos e deveres da função pública e deontologia profissio-
nal;

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 100/99, de 31 de Março;
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pelo Decreto-

-Lei n.° 25/98, de 26 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo De-

creto-Lei n.° 393/90, de 11 de Dezembro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;

Lei n.º 169/99, de 18 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, no 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.° 6/96, de 31 de Janeiro, e republicadas em
anexo ao mesmo.

Julho de 2001. � O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodri-
gues. 10-1-111 487

Aviso

Abertura de concurso interno geral de acesso para pro-
vimento de um lugar de- técnico superior de 1.ª classe
(licenciatura em Direito).

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de hoje, 24 de Julho de 2001, se encontra aberto concurso interno
geral de acesso para provimento de um lugar de técnico superior de
1.ª classe (licenciatura em Direito), o qual se rege pelas seguintes
cláusulas:

a) Categoria � técnico superior de 1.ª classe.
Carreira � técnico superior.
Grupo de pessoal � técnico superior.
Área funcional � Serviços Jurídicos.
Serviço para que é aberto o concurso � Divisão de Assun-
tos Jurídicos e Recursos Humanos.
Local de prestação do trabalho � Câmara Municipal de Vila
Real de Santo António.
Tipo de concurso � interno geral de acesso.
Número de lugares a preencher � um.
Prazo de validade � um ano;

b) Composição do júri:

Presidente � Dr. Orlandino José Gonçalves Rosa, direc-
tor de departamento.

Vogais efectivos:

Engenheiro José Pedro V. Restani da Silva, chefe de
divisão.

Prof. António do Nascimento Francisco, chefe de di-
visão.

Vogais suplentes:

Arquitecta Maria de Fátima Palmeira Gaspar, chefe
de divisão.

António José Rodrigues Fernandes, vereador

O vogal indicado em primeiro lugar substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos;

c) Método de selecção � avaliação curricular;
d) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-

cular, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mes-
ma facultada aos candidatos sempre que solicitada,

e) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António, 8900 Vila Real
de Santo António.
Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias úteis.
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Forma de apresentação do requerimento:

O requerimento deve ser endereçado ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Real de Santo António, reme-
tido pelo correio até ao termo do prazo fixado, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregues pesso-
almente na Secção de Pessoal da mesma Câmara, de-
vendo do mesmo constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nas-
cimento, nacionalidade, naturalidade, estado civil,
residência, número, data e serviço emissor do bi-
lhete de identidade e número de contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute sus-

ceptíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência
legal;

Documentos a juntar:

Documento comprovativo de que o concorrente reúne
os requisitos legalmente exigidos para o provimento
do lugar posto a concurso,

Outros documentos que o candidato entenda juntar;

f) Local de afixação da relação de candidatos e lista de clas-
sificação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila
Real de Santo António.

24 de Julho de 2001. � O Vice-Presidente, Manuel José dos
Mártires Rodrigues. 10-1-111 489

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
21 de Maio de 2001, foi nomeado para o lugar de operador de sis-
temas de 1.ª classe, cujo concurso foi aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 58, de 9 de Março de 2001, o
candidato Ernesto Nobre Ramos.

Esta nomeação produziu efeitos desde o dia 1 de Junho de 2001
por urgente conveniência de serviço.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Julho de 2001. � O Vereador, Manuel José dos Mártires
Rodrigues. 10-1-111 488

COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DA TROFA

Aviso

Processo n.° 11-SRH

Torna-se público que, por meu despacho datado de 30 de Julho de
2001, foi nomeado definitivamente na categoria de fiscal municipal
especialista o candidato José Pinheiro Camões, aprovado no respec-
tivo concurso, cuja lista de classificação foi publicitada por afixação
no placard da Secção de Recursos Humanos, sita no Edifício Nova
Trofa, em 30 de Julho de 2001.

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

30 de Julho de 2001. � O Presidem do Júri, em exercício, (Assi-
natura ilegível.) 10-1-111 490

Aviso
(processo n.º 19/2001-SRH)

Abertura de concurso externo para celebração de dois
contratos administrativos de provimento para o exer-
cício de funções de técnico de 2.ª classe.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.° do Decreto-Lei
n.° 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que, por despacho do presidente da Comissão Instala-
dora de 11 de Julho de 2001, se encontra aberto concurso externo
para celebração de dois contratos administrativos de provimento
para o exercício de funções de técnico de 2.ª classe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as
vagas em concurso, esgotando-se com o preenchimento dos lugares.

3 � Conteúdo funcional � funções de estudo e aplicação de mé-
todos e processos de natureza técnica, com autonomia e responsa-
bilidade, enquadradas em planificação e conhecimentos profissionais
adquiridos através de curso superior; contactar com entidades ou
grupos e o público em geral, de forma a propor soluções para os
problemas que afectam a comunidade escolar; estudar e propor ti-
pos de auxílio a prestar a estabelecimentos particulares de educação
e a obras de formação educativa existentes na área do município;
apoiar a organização de actividades de carácter educativo e recrea-
tivo; estudar e analisar as solicitações dos munícipes na área sócio-
educativa.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugar
em concurso serão desempenhadas no município da Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos lu-
gares a prover serão remunerados pelo índice 285, escalão 1, cons-
tante do anexo II ao Decreto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro,
a que corresponde o vencimento ilíquido de 172 600$, sendo-lhes
aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de traba-
lho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso apenas
os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.° 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os candidatos devem ser titulares do bachare-
lato em Acção Social Escolar ou Educação Social.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Prova escrita, teórica, de conhecimentos gerais e específi-
cos;

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

7.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
gerais e específicos dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercí-
cio da função, tendo por base o seguinte programa:

a) Prova de conhecimentos gerais:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes da Administração Pública (Decreto-Lei n.° 100/99,
de 31 de Março; Lei n.° 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.° 70-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-
Lei n.° 157/2001, de 11 de Maio); e Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.° 24/84, de
16 de Janeiro).

b) Prova de conhecimentos específicos:

Atribuições e competências e regime jurídico do funcio-
namento dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei
n.° 169/99, de 18 de Setembro, e Lei n.° 159/99, de
14 de Setembro);

Organização, financiamento e controlo de funcionamento
dos transportes escolares;

Normas relativas à transferência para os municípios das
novas competências em matéria de acção social esco-
lar em diversos domínios.

Duração � 2 horas

7.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional.

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

10 dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso na 3.ª série do Diário da República;

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Comis-
são Instaladora do Município da Trofa, entregues pessoalmente nos
Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa
(Pólo 2), ou remetidas através do correio, sob registo e com aviso
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de recepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393, 4785-
-624 Trofa, expedidas até ao termo do prazo fixado em 8.1, delas
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e serviço
que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de
telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamente
a cada uma das alíneas do n.° 2 do artigo 29.° do Decreto-
-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho;

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

8.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão de-
verá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-

tado e assinado pelo candidato;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte.

8.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a apresentação ou entrega de documento falso implica a participa-
ção à autoridade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas em cada uma das operações de avaliação, tra-
duzidas na seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EPS

        3
em que

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção;

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas das
reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que
as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados nos termos do
artigo 35.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Ju-
lho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presidente
da Comissão Instaladora.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-pre-
sidente da Comissão Instaladora, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Manuela Amaral da Silva Espojeira, técnica superior de
2.ª classe.

Vogais suplentes:

Nuno Paulo Rodrigues Serra, vogal da Comissão Instala-
dora.

Dr. Afonso Ferreira Paixão, vogal da Comissão Instala-
dora.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre

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

27 de Julho de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino Manuel
de Vasconcelos. 10-1-111 491

Aviso
(processo n.º 20/2001-SRH)

Abertura de concurso externo para celebração de um con-
trato administrativo de provimento para o exercício de
funções de técnico superior de 2.ª classe (planeamen-
to regional e urbano).

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.° do Decreto-Lei
n.° 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por for-
ça e com as adaptações do Decreto-Lei n.° 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que, por despacho do presidente da Comissão Instala-
dora de 12 de Julho de 2001, se encontra aberto concurso externo
para celebração de um contrato administrativo de provimento para
o exercício de funções de técnico superior de 2.ª classe (planeamen-
to regional e urbano).

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a vaga
em concurso, esgotando-se com o preenchimento do lugar.

3 � Conteúdo funcional � funções de concepção, estudo e apli-
cação de métodos e processos de natureza científico-técnica, com
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificação e conhe-
cimentos profissionais adquiridos através de licenciatura ou equiva-
lente.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no município da Trofa.

5 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos lu-
gares a prover serão remunerados pelo índice 400, escalão 1, cons-
tante do anexo II ao Decreto-Lei n.° 412-A/98, de 30 de Dezembro,
a que corresponde o vencimento ilíquido de 242 200$, sendo-lhe
aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de traba-
lho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso apenas
os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais � os definidos no n.° 2 do artigo 29.° do Decreto-
-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os candidatos devem ser titulares da licencia-
tura em Planeamento Regional e Urbano.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Prova escrita, teórica, de conhecimentos gerais e específi-
cos;

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

7.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos
gerais e específicos dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercí-
cio da função, tendo por base o seguinte programa:

a) Prova de conhecimentos gerais:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes da Administração Pública (Decreto-Lei n.° 100/99,
de 31 de Março; Lei n.° 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.° 70-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-Lei
n.° 157/2001, de 11 de Maio); e Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central,
Regional e Local (Decreto-Lei n.° 24/84, de 16 de Ja-
neiro);

Atribuições e competências e regime jurídico do funciona-
mento dos órgãos dos municípios e das freguesias (Lei
n.° 169/99, de 18 de Setembro, e Lei n.° 159/99, de 14
de Setembro).

b) Prova de conhecimentos específicos:

Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial
(Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, com as
alterações ao Decreto-Lei n.° 53/2000, de 7 de Abril);

Bases da política de ordenamento do território e de ur-
banismo (Lei n.° 48/98, de 11 de Agosto);

Duração � duas horas.
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7.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional.

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

10 dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso na 3.ª série do Diário da República;

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Comis-
são Instaladora do Município da Trofa, entregues pessoalmente nos
Serviços de Recursos Humanos, sitos no Edifício Nova Trofa (Pólo
2), ou remetidas através do correio, sob registo e com aviso de re-
cepção, para Município da Trofa, Rua das Indústrias, 393, 4785-
-624 Trofa, expedidas até ao termo do prazo fixado em 8.1, delas
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, re-
sidência, número e data do bilhete de identidade e serviço
que o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de
telefone);

b) Lugar a que se candidata, com identificação do mesmo, me-
diante referência ao número e data da publicação do res-
pectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamente
a cada uma das alíneas do n.° 2 do artigo 29.° do Decreto-
-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho;

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

8.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-

tado e assinado pelo candidato;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte.

8.2.2 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a apresentação ou entrega de documento falso implica a participa-
ção à autoridade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

9 � Critérios/sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa

escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das
classificações obtidas em cada uma das operações de avaliação, tra-
duzidas na seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EPS

        3

em que

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção;

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas das
reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que
as solicitem.

10 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, na Secção de Recursos Humanos.

11 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

12 � Os candidatos admitidos serão notificados nos termos do
artigo 35.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

13 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Bernardino Manuel de Vasconcelos, presidente
da Comissão Instaladora.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Rodrigues da Costa Pontes, vice-pre-
sidente da Comissão Instaladora, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

 João Filipe Pacheco de Almeida, técnico superior de
2.ª classe.

Vogais suplentes:

Nuno Paulo Rodrigues Serra, vogal da Comissão Instala-
dora.

Manuela Amaral da Silva Espojeira, técnica superior de 2.ª
classe.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.° da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

27 de Julho de 2001. � O Presidente do Júri, Bernardino Manuel
de Vasconcelos. 10-1-111 492

JUNTA DE FREGUESIA DE AVIDAGOS

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Luís Santos Leiria, presidente da Junta de Freguesia de Avidagos, do
município de Mirandela:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Avidagos, do município de Mirandela, tendo em conta o
parecer emitido em 19 de Dezembro de 2000, pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi esta-
belecido, nos termos da alínea q), do n.° 2 do artigo 17.° da Lei
n.° 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia,
em sessão da Assembleia de Freguesia de 16 de Dezembro de 2000.

Brasão � escudo de vermelho, uma abelha de ouro realçada de
negro; em orla, um ramo de oliveira de prata, frutado de negro.
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «AVIDAGOS.»

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Haste
e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Avidagos � Mirandela.»

9 de Agosto de 2001. � O Presidente, Luís Santos Leiria.
06-1-032 054

JUNTA DE FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA

Aviso

Reclassificação profissional

Nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.° 497/99, de 19 de
Novembro, com a adaptação à administração local feita pelo De-
creto-Lei n.° 218/2000, de 9 de Setembro, para os devidos efeitos
se torna público que, por deliberação do executivo de 2 de Março de
2001, foram reclassificados os seguintes funcionários nas categorias
mencionadas:

Maria de Fátima Pires Rodrigues � auxiliar de serviços gerais
a reclassificar na categoria de fiel de feiras e mercados.

João Augusto de Oliveira, Rosário António Benedito Lopes, José
Godinho Carrasco � auxiliares de serviços gerais a reclassi-
ficar na categoria de cantoneiros de limpeza.

19 de Julho de 2001. � O Presidente, António Rodrigues Anas-
tácio. 10-1-111 429

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES

Aviso

De acordo com o disposto nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, 15.° do Decreto-Lei n.º 97/99, de 19 de
Novembro, e na alínea a) do n.° 2 do artigo 128 ° do CPA, foi a
funcionária desta autarquia Elizabete de Oliveira Santos reclassifi-
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cada para a categoria de auxiliar administrativo, índice 191, esca-
lão 7, com efeitos retroactivos a 14 de Março de 2001.

8 de Agosto de 2001. � O Presidente, António dos Santos Ro-
drigues. 18-1-008 193

JUNTA DE FREGUESIA DE MELIDES

 Aviso n.º 22

Concurso interno de acesso geral de provimento
para um lugar de operário qualificado principal � pedreiro

Para os devidos efeitos se torna publico que, por deliberação da
Junta de Freguesia de 27 de Julho de 2001, foi nomeado como ope-
rário qualificado principal � pedreiro o candidato Joaquim Maria
Luís, na sequência do concurso em epígrafe, cujo aviso de abertura
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.° 117, de 21 de
Maio de 2001, o qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

3 de Agosto de 2001. � O Presidente da Junta, António dos Santos
Pedro. 10-1-111 493

Aviso n.º 23

Concurso interno de acesso geral de provimento
para um lugar de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de 27 de Julho de 2001, foi nomeada como assis-
tente administrativo principal a candidata Maria Isabel Candeias dos
Santos, na sequência do concurso em epígrafe, cujo aviso de abertu-
ra foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.° 117, de 21 de
Maio de 2001, a qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso em Diário da República.
O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

3 de Agosto de 2001. � O Presidente da Junta, António dos Santos
Pedro. 10-1-111 494

Aviso n.º 24

Concurso interno de acesso geral de provimento
para um lugar assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de 27 de Julho de 2001, foi nomeada como assis-
tente administrativo especialista a candidata Ana Maria Pinela
Chainho Pereira, na sequência do concurso em epígrafe, cujo aviso
de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.° 117,
de 21 de Maio de 2001, a qual deverá tomar posse no prazo de
20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública. O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal
de Contas. (Não são devidos emolumentos.)

3 de Agosto de 2001. � O Presidente da Junta, António dos Santos
Pedro. 10-1-111 495

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso rectificativo

Para os devidos efeitos, torna-se público que o aviso publicado no
Diário República, 3.ª série, n.º 182, de 7 de Agosto de 2001, refe-
rente ao concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de engenheiro técnico de 2.ª classe (estagiário), da carreira técnica
saiu com inexactidão.

Assim, no ponto 12.2 onde se lê «Higiene e Segurança no Traba-
lho � Decreto-Lei n.º 109/2000, Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de
Novembro e Decreto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro» deve ler-
-se «Higiene e Segurança no Trabalho � Decreto-Lei n.º 109/2000,
de 30 de Junho, Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, e De-
creto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro».

Pelo Director do Departamento Administrativo Financeiro, (As-
sinatura ilegível.) 10-1-111 476
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3. Diversos

AVISOS

TMN � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.

Sede: Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa

Capital social: € 47 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2675.
Contribuinte n.º 502600268.

Aviso

Publicações de tarifários

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290/99, de 30 de Julho, dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 474/99, de
8 de Novembro, publicam-se os seguintes tarifários, em euros, que entrarão em vigor no dia 1 de Setembro de 2001:

1 � Planos de assinatura do plano personalizado de preços:

Plano Base ......................................... € 10,00 € 11,70 € 11,20 2 004$82 2 345$64 2 245$40
Plano Mega ........................................ € 12,00 € 14,04 € 13,44 2 405$78 2 814$77 2 694$48
Plano Super ........................................ € 24,00 € 28,08 € 26,88 4 811$57 5 629$53 5 388$96
Plano Normal .................................... € 25,50 € 29,835 € 28,56 5 112$29 5 981$38 5 725$77
Plano Executivo ................................ € 38,50 € 45,045 € 43,12 7 718$56 9 030$71 8 644$78

Assinatura mensal

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Plano base:

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN-móvel TMN ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-rede fixa PT ................ € 0,210 € 0,246 € 0,235 42$10 49$32 47$11
Móvel TMN-outras redes .................. € 0,360 € 0,421 € 0,403 72$17 84$40 80$79

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE,
da Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis das 0 às 24 horas .............. € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
Fins-de-semana e feriados nacionais

das 0 às 24 horas ........................... € 0,165 € 0,193 € 0,185 33$08 38$69 37$09

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra  e da
Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%
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Plano Mega:

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Primeiro minu-
to: € 0,150.

Minutos seguin-
tes: € 0,021.

Primeiro minu-
to: € 0,176.

Minutos seguin-
tes: € 0,025.

Primeiro minu-
to: € 0,168.

Minutos seguin-
tes: € 0,024.

Primeiro minu-
to: 35$28.

Minutos se-
guintes: 5$01.

Primeiro minu-
to: 33$68.

M i n u t o s  s e -
guintes: 4$81.

Primeiro minu-
to: 30$07.

Minutos se-
guintes: 4$21.

Móvel TMN-móvel TMN ................

Móvel TMN-rede fixa PT ................ € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
Móvel TMN-outras redes .................. € 0,360 € 0,421 € 0,403 72$17 84$40 80$79

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE,
da Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis das 0 às 24 horas .............. € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
Fins-de-semana e feriados nacionais

das 0 às 24 horas ........................... € 0,165 € 0,193 € 0,185 33$08 38$69 37$09

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e da
Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Plano Super:

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN-móvel TMN ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-2.ª rede (PT, Telecel ou

Optimus) ........................................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-outras redes .................. € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE,
da Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis das 0 às 24 horas .............. € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
Fins-de-semana e feriados nacionais

das 0 às 24 horas ........................... € 0,165 € 0,193 € 0,185 33$08 38$69 37$09

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e da
Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%
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Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Plano Normal:

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN- Dias úteis (9h-21h)
-móvel TMN Dias úteis (21h-9h)

Fins-de-semana e € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
feriados nacionais
(0h-24h) ............

Móvel  TMN- Dias úteis (9h-21h) € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
-rede fixa PT Dias úteis (21h-9h) € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Fins-de-semana e
feriados nacionais
(0h-24h) ............ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86

Móvel  TMN- Dias úteis (9h-21h) € 0,300 € 0,351 € 0,336 60$14 70$37 67$36
-outras redes Dias úteis (21h-9h) € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Fins-de-semana e
feriados nacionais
(0h-24h) ............ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE,
da Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis das 0 às 24 horas .............. € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
Fins-de-semana e feriados nacionais

das 9 às 24 horas ........................... € 0,165 € 0,193 € 0,185 33$08 38$69 37$09

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e
da Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77
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Plano Executivo:

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN- Dias úteis (9h-21h)
-móvel TMN Dias úteis (21h-9h)

Fins-de-semana e € 0,108 € 0,126 € 0,121 21$65 25$26 24$26
feriados nacionais
(0h-24h) ............

Móvel  TMN- Dias úteis (9h-21h)
-rede fixa PT Dias úteis (21h-9h)

Fins-de-semana e € 0,108 € 0,126 € 0,121 21$65 25$26 24$26
feriados nacionais
(0h-24h) ............

Móvel  TMN- Dias úteis (9h-21h) € 0,180 € 0,211 € 0,202 36$09 42$30 40$50
-outras redes Dias úteis (21h-9h) € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Fins-de-semana e
feriados nacionais
(0h-24h) ............ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE,
da Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e
da Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Notas

As chamadas nacionais e internacionais de voz são taxadas em impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos
seguintes a duração de 1 segundo, com o consequente fraccionamento do preço do minuto.

Os períodos horários considerados referem-se à hora em vigor em Portugal continental.
Todas as restantes condições de utilização dos planos de assinatura do plano personalizado de preços mantêm-se em vigor.

2 � Pacote de minutos FIT:

100 minutos ....................................... € 26,00 € 30,42 € 29,12 5 212$53 6 098$66 5 838$04
125 minutos ....................................... € 32,50 € 38,025 € 36,40 6 515$67 7 623$33 7 297$54
150 minutos ....................................... € 39,00 € 45,63 € 43,68 7 818$80 9 147$99 8 757$05
175 minutos ....................................... € 43,75 € 51,188 € 49,00 8 771$09 10 262$27 9 823$62
200 minutos ....................................... € 50,00 € 58,5 € 56,00 10 024$10 11 728$20 11 226$99
225 minutos ....................................... € 54,00 € 63,18 € 60,48 10 826$03 12 666$45 12 125$15
250 minutos ....................................... € 60,00 € 70,20 € 67,20 12 028$92 14 073$84 13 472$39

Valor mensal do pacote de minutos FIT

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%
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Chamadas efectuadas fora do plafond mensal de minutos do pacote de minutos FIT:

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN-móvel TMN ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-rede fixa PT ................ € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93
Móvel TMN-outras redes .................. € 0,360 € 0,421 € 0,403 72$17 84$40 80$79

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE, da
Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e
da Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Notas

Os minutos incluídos em cada pacote são apurados em períodos de 60 segundos e não por duração efectiva da chamada.
As chamadas nacionais e internacionais de voz efectuadas fora do plafond mensal de minutos do pacote de minutos FIT são taxadas em

impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o consequente
fraccionamento do preço do minuto.

Todas as restantes condições de utilização do pacote de minutos FIT do plano personalizado de preços mantêm-se em vigor.

3 � Pacotes TMN Empresas:

TMN 250 .......................................... € 060 € 070,20 € 067,20 12 028$92 14 073$84 13 472$39
TMN 500 .......................................... € 115 € 134,55 € 128,80 23 055$43 26 974$85 25 822$08
TMN 1000 ........................................ € 214 € 250,38 € 239,68 42 903$15 50 196$68 48 051$53
TMN 1500 ........................................ € 307 € 359,19 € 343,84 61 547$97 72 011$13 68 933$73
TMN 2500 ........................................ € 486 € 568,62 € 544,32 97 434$25 113 998$07 109 126$36

Valor mensal do pacote TMN
Empresas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Chamadas efectuadas fora do plafond mensal de minutos dos pacotes TMN Empresas:

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN-móvel TMN (entre
cartões da mesma conta) ............... € 0,099 € 0,116 € 0,111 19$85 23$26 22$25

Móvel TMN-móvel TMN ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-rede fixa PT ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN- outras redes ................. € 0,360 € 0,421 € 0,403 72$17 84$40 80$79

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%
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Chamadas efectuadas fora do plafond mensal de minutos dos pacotes TMN Empresas:

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE, da
Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e da
Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Notas

Os minutos incluídos em cada pacote são apurados em períodos de 30 segundos e não por duração efectiva da chamada.
As chamadas nacionais e internacionais de voz efectuadas fora do plafond mensal de minutos dos pacotes TMN Empresas são taxadas em

impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de 30 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o consequente
fraccionamento do preço do minuto.

Todas as restantes condições de utilização dos pacotes TMN Empresas do plano personalizado de preços mantêm-se em vigor.

4 � Pacote Negócios � o valor mensal a pagar varia de acordo com os minutos contratados e o número de minutos por cartão. Para
efeitos do cálculo do valor mensal a pagar pelo serviço pacote Negócios, o preço por minuto será facturado de acordo com o escalão de
minutos por cartão em que o cliente se inserir nos termos do quadro infra:

50 a 99 minutos por cartão .............. € 0,252 € 0,259 € 0,282 50$52 59$14 56$54
100 a 199 minutos por cartão .......... € 0,204 € 0,239 € 0,228 40$90 47$92 45$71
200 ou mais minutos por cartão ....... € 0,189 € 0,221 € 0,212 37$89 44$31 42$50

Escalão de minutos por cartão
(a)

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

(a) O escalão de minutos por cartão resulta da divisão do número de minutos do pacote Negócios escolhido pelo cliente pelo número de cartões incluídos neste pacote.

Preço por minuto dentro do plafond do pacote Negócios

Chamadas efectuadas fora do plafond mensal de minutos do pacote Negócios:

Chamadas nacionais de voz
preço por minuto

Móvel TMN-móvel TMN (entre car-
tões da mesma conta) ................... € 0,099 € 0,116 € 0,111 19$85 23$26 22$25

Móvel TMN-móvel TMN ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-rede fixa PT ................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel TMN-outras redes .................. € 0,330 € 0,386 € 0,370 66$16 77$39 74$18

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%
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Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

EUA e Canadá e redes fixas da UE, da
Suíça, de Andorra e da Noruega

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68

Resto da Europa e redes móveis
da UE, da Suíça, de Andorra e
da Noruega.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$13 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Aus-
trália, Brasil e Macau.

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo

Dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais das 0 às 24 horas ........... € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Notas

Os minutos incluídos em cada pacote são apurados em períodos de 30 segundos e não por duração efectiva da chamada.
As chamadas nacionais e internacionais de voz efectuadas fora do plafond mensal de minutos do pacote Negócios são taxadas em impulsos,

tendo o primeiro impulso a duração de 30 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o consequente  fraccionamento do
preço do minuto.

Todas as restantes condições de utilização do pacote Negócios do plano personalizado de preços mantêm-se em vigor.

5 � Agenda de contactos da facturação repartida:

Mensalidade ........................................ € 25 € 29,25 € 28 5 012$05 5 864$10 5 613$50
Taxa � números adicionais .............. € 1,75 € 2,048 € 1,96 350$84 410$59 392$94

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Nota. � Todas as restantes condições de utilização da agenda de contactos da facturação repartida mantêm-se em vigor.

6 � Pacote de minutos TMN:

15 global ............................................ € 12 € 14,04 € 13,44 2 405$78 2 814$77 2 964$48
30 global ............................................ € 13 € 15,21 € 14,56 2 606$27 3 049$33 2 919$02
60 global ............................................ € 20 € 23,40 € 22,40 4 009$64 4 961$28 4 490$80
120 global .......................................... € 34 € 39,78 € 38,08 6 816$39 7 975$17 7 634$35
60 económico .................................... € 12 € 14,04 € 13,44 2 405$78 2 814$77 2 694$48
120 económico .................................. € 13 € 15,21 € 14,56 2 606$27 3 049$33 2 919$02
240 económico ................................... € 20 € 23,40 € 22,40 4 009$64 4 691$28 4 490$80
120 extra (*) ..................................... € 34 € 39,78 € 38,08 6 816$39 7 957$17 7 634$35

Valor mensal do pacote de minutos
TMN

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

(*) Não são possíveis activações no pacote 120 extra desde o dia 1 de Março de 2001.
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Notas

Os minutos incluídos em cada pacote são apurados em períodos de 60 segundos e não por duração efectiva da chamada.
As chamadas nacionais e internacionais de voz efectuadas fora do plafond mensal de minutos do pacote de minutos são taxadas em

impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o consequente
fraccionamento do preço do minutos.

Todas as restantes condições de utilização dos pacotes de minutos do plano personalizado de preços mantêm-se em vigor.

7 � Tarifário 1096 e 1096 Plus e pacotes 1096-1000 e 1096-4000:

a) O serviço TMN 1096 consiste na prestação do serviço fixo de telefone na modalidade de acesso indirecto, possibilitando aos seus
utilizadores efectuarem as suas chamadas para qualquer número de redes fixas ou móveis nacionais e para o estrangeiro. As chamadas
são efectuadas a partir do telefone da rede fixa PT dos utilizadores, através da marcação do prefixo 1096 antes do número que
pretendam contactar. Existe também a possibilidade de marcação automática do prefixo para todas as chamadas, excepto as interna-
cionais ou apenas para as internacionais;

b) Os planos tarifários 1096 e 1096 Plus são as duas opções existentes sem o pagamento de qualquer mensalidade;
c) Nos pacotes 1096-1000 e 1096-4000 o cliente adquire, mensalmente, um plafond de € 5 (1002$41) ou € 20 (4009$64) em cha-

madas do serviço TMN 1096 (IVA incluído). Caso não utilize a totalidade do plafond adquirido, o valor remanescente será acumulado
ao valor do pacote TMN 1096 adquirido no mês seguinte. Se ultrapassar o plafond mensal poderá continuar a efectuar chamadas,
sendo estas posteriormente facturadas de acordo com o tarifário do pacote escolhido e discriminadas na factura mensal do cliente
(caso opte por subscrever a factura com extracto detalhado).

Chamadas efectuadas fora do plafond mensal de minutos do pacote de minutos:

Chamadas nacionais de voz

Móvel-móvel dias úteis ..................... € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68
Móvel-móvel noite ............................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel-móvel fins-de-semana/feria-

dos .................................................. € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel-PT dias úteis .......................... € 0,300 € 0,351 € 0,336 60$14 70$37 67$36
Móvel-PT noite ................................ € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel-PT fins-de-semana/feriados ... € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86
Móvel-outras redes/dias úteis ............. € 0,480 € 0,562 € 0,538 96$23 112$67 107$86
Móvel-outras redes/noite ................... € 0,150 € 0,176 € 0,168 30$07 35$28 33$68
Móvel-outras redes/fins-de-semana/fe-

riados .............................................. € 0,120 € 0,140 € 0,134 24$06 28$07 26$86

Chamadas internacionais de voz
preço por minuto

Redes fixas da UE, da Suíça, de Andorra e
da Noruega; EUA e Canadá � dias
úteis ................................................ € 0,240 € 0,281 € 0,269 48$12 56$34 53$93

Redes fixas da UE, da Suíça, de Andorra e
da Noruega; EUA e Canadá � fins-
-de-semana e feriados .................... € 0,165 € 0,193 € 0,185 33$08 38$69 37$09

Redes móveis da UE da Suíça, de An-
dorra e da Noruega; resto da Europa € 0,270 € 0,316 € 0,302 54$12 63$35 60$55

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP,
Venezuela, África do Sul, Austrália,
Brasil e Macau ............................... € 0,420 € 0,491 € 0,470 84$20 98$44 94$23

Resto do Mundo ................................ € 1,050 € 1,229 € 1,176 210$51 246$39 235$77

Pacotes TMN

Preços em euros Contravalor em escudos

IVA não
incluído

IVA não
incluído

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 17%

IVA incluído
à taxa de 12%

IVA incluído
à taxa de 12%

Preços do tarifário 1096 e pacote 1096-1000

Preços em euros
�

Sem IVA

Preços em escudos
�

Sem IVA

Preços em euros
�

IVA a 17%

Preços em escudos
�

IVA a 17%

Preços em euros
�

IVA a 12%

Preços em escudos
�

IVA a 12%
Tarifário 1096

e pacote 1096-1000
Horário

económico
Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Chamadas nacionais

Chamadas para zona 1 € 0,045 € 0,045 9$02 9$02 € 0,053 € 0,053 10$63 10$63 € 0,050 € 0,050 10$02 10$02
Chamadas para zona 2 € 0,093 € 0,045 18$64 9$02 € 0,109 € 0,053 21$85 10$63 € 0,104 € 0,050 20$85 10$02
Chamadas com destino

à rede móvel TMN € 0,270 € 0,270 54$13 54$13 € 0,316 € 0,316 63$35 63$35 € 0,302 € 0,302 60$55 60$55
Chamadas com destino

a outras redes móveis € 0,306 € 0,306 61$35 61$35 € 0,358 € 0,358 71$77 71$77 € 0,343 € 0,343 68$77 68$77
Chamadas com destino

a linhas de serviços
especiais das redes
móveis .................... € 0,594 € 0,594 119$09 119$09 € 0,695 € 0,695 139$33 139$33 € 0,665 € 0,665 133$32 133$32
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Preços em euros
�

Sem IVA

Preços em escudos
�

Sem IVA

Preços em euros
�

IVA a 17%

Preços em escudos
�

IVA a 17%

Preços em euros
�

IVA a 12%

Preços em escudos
�

IVA a 12%
Tarifário 1096

e pacote 1096-1000
Horário

económico
Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Horário
económico

Horário
normal

Chamadas
internacionais

Espanha (rede fixa) ... € 0,099 € 0,099 19$85 19$85 € 0,116 € 0,116 23$26 23$26 € 0,111 € 0,111 22$25 22$25
Resto das redes fixas

da UE, Suíça, Andor-
ra e Noruega; EUA e
Canadá .................... € 0,135 € 0,135 27$07 27$07 € 0,158 € 0,158 31$68 31$68 € 0,151 € 0,151 30$27 30$27

Redes móveis da UE,
Suíça, Andorra e No-
ruega; resto da Eu-
ropa ........................ € 0,246 € 0,246 49$32 49$32 € 0,288 € 0,288 57$74 57$74 € 0,276 € 0,276 55$33 55$33

Marrocos, Tunísia, Ar-
gélia, PALOP, Vene-
zuela, África do Sul,
Austrália, Macau e
Brasil ...................... € 0,342 € 0,342 68$56 68$56 € 0,400 € 0,400 80$19 80$19 € 0,383 € 0,383 76$78 76$78

Resto do Mundo (ex-
cepto sistemas mó-
veis por satélite) .... € 0,954 € 0,954 191$26 191$26 € 1,116 € 1,116 223$74 223$74 € 1,068 € 1,068 214$11 214$11

Preços do tarifário 1096 Plus e pacote 1096-4000

Tarifário 1096 Plus e pacote 1096-4000

Preços em euros
�

Sem IVA

Preços em escudos
�

Sem IVA

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

Chamadas nacionais

Chamadas para zona 1 ............................................. € 0,045 € 0,045 € 0,045 9$02 9$02 9$02
Chamadas para zona 2 ............................................. € 0,066 € 0,063 € 0,057 13$23 12$63 11$43
Chamadas com destino à rede móvel TMN ............ € 0,267 € 0,252 € 0,240 53$53 50$52 48$12
Chamadas com destino a outras redes móveis ........ € 0,306 € 0,306 € 0,306 61$35 61$35 61$35
Chamadas com destino a linhas de serviços especiais

das redes móveis ................................................... € 0,594 € 0,594 € 0,594 119$09 119$09 119$09

Chamadas internacionais

Espanha (rede fixa) .................................................. € 0,066 € 0,063 € 0,057 13$23 12$63 11$43
Resto das redes fixas da UE, Suíça, Andorra e

Noruega; EUA e Canadá ....................................... € 0,135 € 0,135 € 0,135 27$07 27$07 27$07
Redes móveis da UE, Suíça, Andorra e Noruega

resto da Europa ...................................................... € 0,243 € 0,243 € 0,243 48$72 48$72 48$72
Marrocos, Tunísia, Argélia, PALOP, Venezuela,

África do Sul, Austrália, Macau e Brasil .............. € 0,342 € 0,342 € 0,342 68$56 68$56 68$56
Resto do Mundo (excepto sistemas móveis por

satélite) ................................................................. € 0,960 € 0,960 € 0,960 192$46 192$46 192$46

Tarifário 1096 Plus e pacote 1096-4000

Preços em euros
�

IVA a 17%

Preços em escudos
�

IVA a 17%

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

Chamadas nacionais

Chamadas para zona 1 ............................................. € 0,053 € 0,053 € 0,053 10$63 10$63 10$63
Chamadas para zona 2 ............................................. € 0,077 € 0,074 € 0,067 15$44 14$84 13$43
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Preços em euros
�

IVA a 17%

Preços em escudos
�

IVA a 17%

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

Chamadas com destino à rede móvel TMN ............ € 0,312 € 0,295 € 0,281 62$55 59$14 56$34
Chamadas com destino a outras redes móveis ........ € 0,358 € 0,358 € 0,358 71$77 71$77 71$77
Chamadas com destino a linhas  de serviços especiais

das redes móveis ................................................... € 0,695 € 0,695 € 0,695 139$33 139$33 139$33

Chamadas internacionais

Espanha (rede fixa) .................................................. € 0,077 € 0,074 € 0,067 15$44 14$84 13$43
Resto das redes fixas da UE, Suíça, Andorra e

Noruega; EUA e Canadá ....................................... € 0,158 € 0,158 € 0,158 31$68 31$68 31$68
Redes móveis da UE, Suíça, Andorra e Noruega

resto da Europa ...................................................... € 0,284 € 0,284 € 0,284 56$94 56$94 56$94
Marrocos, Tunísia, Argélia, PALOP, Venezuela,

África do Sul, Austrália, Macau e Brasil .............. € 0,400 € 0,400 € 0,400 80$19 80$19 80$19
Resto do Mundo (excepto sistemas móveis por

satélite) ................................................................. € 1,123 € 1,123 € 1,123 225$14 225$14 225$14

Tarifário 1096 Plus e pacote 1096-4000

Preços em euros
�

IVA a 12%

Preços em escudos
�

IVA a 12%

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

Até 5 cartões
e pacote 1096-

-4000

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

De 6
a 39 cartões

Mais
de 40 cartões

Chamadas nacionais

Chamadas para zona 1 ............................................. € 0,050 € 0,050 € 0,050 10$02 10$02 10$02
Chamadas para zona 2 ............................................. € 0,074 € 0,071 € 0,064 14$84 14$23 12$83
Chamadas com destino à rede móvel TMN ............ € 0,299 € 0,282 € 0,269 59$94 56$54 53$93
Chamadas com destino a outras redes móveis ........ € 0,343 € 0,343 € 0,343 68$77 68$77 68$77
Chamadas com destino a linhas de serviços especiais

das redes móveis ................................................... € 0,665 € 0,665 € 0,665 133$32 133$32 133$32

Chamadas internacionais

Espanha (rede fixa) .................................................. € 0,074 € 0,071 € 0,064 14$84 14$23 12$83
Resto das redes fixas da UE, Suíça, Andorra e

Noruega; EUA e Canadá ....................................... € 0,151 € 0,151 € 0,151 30$27 30$27 30$27
Redes móveis da UE, Suíça, Andorra e da No-

ruega; resto da Europa ............................................ € 0,272 € 0,272 € 0,272 54$53 54$53 54$53
Marrocos, Tunísia, Argélia, PALOP, Venezuela,

África do Sul, Austrália, Macau e Brasil .............. € 0,383 € 0,383 € 0,383 76$78 76$78 76$78
Resto do Mundo (excepto sistemas móveis por

satélite) ................................................................. € 1,075 € 1,075 € 1,075 215$52 215$52 215$52

Notas

a) A taxação das chamadas é feita em impulsos, tendo o primeiro a duração de 60 segundos e os seguintes a duração de 1 segundo, com
o consequente fraccionamento do preço do minuto.

b) Chamadas para a zona 1:

b.1) Lisboa e Porto (21 e 22) � comunicações com origem em números telefónicos da rede fixa PT e terminação em números  de redes
fixas nacionais com semelhança ao nível do segundo dígito após indicativo de grupo de rede;

b.2) Restante Portugal continental � comunicações com origem em números telefónicos da rede fixa PT e terminação em números de
redes fixas nacionais com semelhança ao nível do primeiro dígito após indicativo de grupo de rede;

b.3) Açores e Madeira � comunicações com origem em números telefónicos da rede fixa PT e terminação em números de redes fixas
nacionais com semelhança ao nível do indicativo de grupo de rede.

c) Chamadas para a zona 2 � restantes situações de chamadas com origem em números telefónicos da rede fixa PT e terminação em
números de redes fixas nacionais.

d) Horário normal � das 9 às 19 horas dos dias úteis; horário económico � das 19 às 9 horas dos dias úteis, fins-de-semana e feriados
nacionais.

e) Os valores apresentados referem-se a preços por minuto.
f) Todas as restantes condições de utilização do serviço 1096 da TMN mantêm-se em vigor.
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8 � Serviço 96 Verde � tarifas a aplicar aos clientes TMN pelas chamadas recebidas e originadas nos cartões com o serviço 96 Verde
activo, o qual entrará em vigor no dia 1 de Setembro de 2001:

Mensalidade:

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Móvel TMN-móvel TMN

Dia (9h-21h) ............................................................. € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07
Noite (21h-9h) ......................................................... € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07
Fins-de-semana e feriados nacionais (0 h-24h) ....... € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07

Móvel TMN-outras redes

Dia (9h-21h) ............................................................. € 0,300 € 0,336 € 0,351 60$14 67$36 70$37
Noite (21h-9h) ......................................................... € 0,150 € 0,168 € 0,176 30$07 33$68 35$28
Fins-de-semana e feriados nacionais (0h-24h) ........ € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Adesão ....................................................................... Gratuita Gratuita

Mensalidade ............................................................... € 37,50 € 42,00 € 43,88 7 518$08 8 420$24 8 797$15

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Clientes dos planos de preços

Notas

1 � A taxação das chamadas móvel TMN-outras redes, no período de «Dia» é feita em impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de
30 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o respectivo fraccionamento do preço por minuto. Nos restantes períodos
o primeiro impulso tem a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o respectivo fraccionamento do
preço por minuto.

2 � A taxação das restantes chamadas é feita em impulsos, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes
a duração de 1 segundo, com o respectivo fraccionamento do preço por minuto.

3 � Os períodos horários considerados referem-se à hora em vigor em Portugal continental.
4 � Este tarifário substitui o anteriormente publicado pela TMN.

9 � Serviço Grupo Fechado de Utilizadores � tarifas a aplicar aos clientes TMN pelas mensalidade e reconfiguração dos cartões com o
serviço Grupo Fechado de Utilizadores activo, o qual entrará em vigor no dia 1 de Setembro de 2001:

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Adesão ....................................................................... Gratuita Gratuita

Mensalidade (por cartão) .......................................... € 1,50 € 1,68 € 1,76 300$72 336$81 352$85
Reconfiguração do grupo (por cartão) ..................... € 1,50 € 1,68 € 1,76 300$72 336$81 352$85

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Clientes dos planos de preços

Nota. � Este tarifário substitui o anteriormente publicado pela TMN.

10 � Serviço de interligações directas de voz � tarifas a aplicar aos clientes TMN pelas chamadas de voz originadas em PABX interligados
directamente à rede TMN, o qual entrará em vigor no dia 1 de Setembro de 2001:

Dia (9h-21h) ............................................................. € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07
Noite (21h-9h) ......................................................... € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07
Fins-de-semana e feriados nacionais (0h-24h) ........ € 0,120 € 0,134 € 0,140 24$06 26$86 28$07

Preço por minuto das chamadas originadas no serviço 96 Verde:

Preço por minuto das chamadas recebidas no serviço 96 Verde:

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Origem rede TMN
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Mensalidade:

Mensalidade 10 DDI ................................................. € 10,00 € 11,20 € 11,70 2 004$82 2 234$40 2 345$64
Mensalidade 100 DDI ............................................... € 100,00 € 112,00 € 117,00 20 048$20 22 453$98 23 456$39
Mensalidade 1000 DDI ............................................. € 1000,00 € 1120,00 € 1117,00 200 482$00 224 539$84 234 563$94

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Clientes dos planos de preços

Notas

1 � A taxação das chamadas é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os
impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o respectivo fraccionamento do preço por minuto.

2 � Os valores apresentados respeitam a preços por minuto.
3 � Este tarifário substitui o anteriormente publicado pela TMN.

11 � Serviço de redes privadas virtuais de voz � tarifas a aplicar aos clientes TMN pelas chamadas de voz originadas em extensões fixas
e móveis das redes privadas virtuais, o qual entrará em vigor no dia 1 de Setembro de 2001:

Mensalidade:

Preço por minuto das chamadas originadas no PABX:

Móvel TMN grupo ................................................... € 0,108 € 0,121 € 0,126 21$65 24$26 25$26
Móvel TMN ............................................................. € 0,108 € 0,121 € 0,126 21$65 24$26 25$26
Rede fixa PT ............................................................ € 0,108 € 0,121 € 0,126 21$65 24$26 25$26
Outras redes móveis ................................................. € 0,180 € 0,202 € 0,211 36$09 40$50 42$30
Redes fixas da União Europeia, Suíça, Andorra e

Noruega; EUA e Canadá ....................................... € 0,150 € 0,168 € 0,176 30$07 33$68 35$28
Redes móveis da UE, Suíça, Andorra e Noruega;

resto da Europa ...................................................... € 0,270 € 0,302 € 0,316 54$13 60$55 63$35
Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP, Venezuela,

África do Sul, Austrália, Macau e Brasil .............. € 0,420 € 0,470 € 0,491 84$20 94$23 98$44
Resto do Mundo ..................................................... € 1,050 € 1,176 € 1,229 210$51 235$77 246$39

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Destino

Bloco VPN cartões (20 minutos) ............................ € 2,00 € 2,24 € 2,34 400$96 449$08 469$13
Bloco VPN cartões (50 minutos) ............................ € 5,00 € 5,60 € 5,85 1 002$41 1 122$70 1 172$82
Bloco VPN cartões (75 minutos) ............................ € 7,50 € 8,40 € 8,78 1503$62 1 684$05 1 760$23
Bloco VPN cartões (100 minutos) .......................... € 10,00 € 11,20 € 11,70 2 004$82 2 245$40 2 345$64
Bloco VPN cartões (150 minutos) .......................... € 15,00 € 16,80 € 17,55 3 007$23 3 368$10 3 518$46
Bloco VPN PABX (5 000 minutos) ........................ € 499,00 € 558,88 € 583,83 100 040$52 112 045$38 117 047$41
Bloco VPN PABX (7 500 minutos) ........................ € 748,00 € 837,76 € 875,16 149 960$54 167 955$80 175 453$83
Bloco VPN PABX (10 000 minutos) ...................... € 998,00 € 1 117,76 € 1 167,66 200 081$04 224 090$76 234 094$81
Bloco VPN PABX (15 000 minutos) ...................... € 1 496,00 € 1 675,52 € 1 750,32 299 921$07 335 911$60 350 907$65
Numeração PABX .................................................... € 100,00 € 112,00 € 117,00 20 048$20 22 453$98 23 456$39
Numeração adicional virtual on net (10 extensões) € 5,00 € 5,60 € 5,85 1 002$41 1 122$70 1 172$82

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Clientes dos planos de preços

Preço por minuto das chamadas originadas nas extensões da VPN:

On net dentro do plafond (móvel fixo) .................. € 0,099 € 0,111 € 0,116 19$85 22$25 23$26
On net fora do plafond (móvel fixo) ..................... € 0,099 € 0,111 € 0,116 19$85 22$25 23$26
Off net (TMN, PT) .................................................. € 0,108 € 0,121 € 0,126 21$65 24$26 25$26
Virtual On net (TMN, PT) ...................................... € 0,108 € 0,121 € 0,126 21$65 24$26 25$26
Outras redes (inclui virtual on net) .......................... € 0,180 € 0,202 € 0,211 36$09 40$50 42$30
Redes fixas da UE, Suíça, Andorra e Noruega;

EUA e Canadá ....................................................... € 0,150 € 0,168 € 0,176 30$07 33$68 35$28
Redes móveis da UE, Suíça, Andorra e Noruega;

resto da Europa ...................................................... € 0,270 € 0,302 € 0,316 54$13 60$55 63$35

Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Destino
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Preços em euros Preços em escudos

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Sem IVA Com IVA
a 12%

Com IVA
a 17%

Destino

Argélia, Marrocos, Tunísia, PALOP, Venezuela,
África do Sul, Austrália, Macau e Brasil .............. € 0,420 € 0,470 € 0,491 84$20 94$23 98$44

Resto do Mundo ..................................................... € 1,050 € 1,176 € 1,229 210$51 235$77 246$39

Notas

1 � A taxação das chamadas on net dentro do plafond é feita em impulsos de 30 segundos, sem modulação horária.
2 � A taxação das restantes chamadas é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o primeiro impulso a duração de 60 segundos

e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o respectivo fraccionamento do preço por minuto.
3 � O valor do IVA a pagar pelo cliente é calculado sobre o valor total da respectiva factura com arredondamento nos termos da lei em

vigor.
4 � Os valores apresentados respeitam a preços por minuto.
5 � Este tarifário substitui o anteriormente publicado pela TMN.

12 � Condições gerais:
1 � O total da factura em euros, antes do cálculo do IVA, será arredondado para o cêntimo mais próximo.
2 � O valor de IVA a pagar pelo cliente é calculado sobre o total da respectiva factura com os arredondamentos nos termos da lei em

vigor.

10 de Agosto de 2001. � O Administrador, Rodrigo Justino de Mendonça Ferreira. 01-2-18 203
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AVEIRO
AVEIRO

MARQUES MENDES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4404; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 504284444; data do depósito: 001017.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 1999.

14 de Março de 2001. 11228725

MOTOCISA � MOTOCICLOS, CICLOMOTORES
E SCOOTERS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3463/
950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503353850; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/010628.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a nomeação do administrador e do fiscal, para o quadriénio de 2001-
2004, com a seguinte composição:

Administrador único � Fernando Manuel Marques Morais, solteiro,
maior, residente na Rua do Barreiro, 85, Solposto, Aveiro.

Fiscal único: efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Jus-
tino Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 51, representada por Justino Mendes dos Santos Romão, revisor
oficial de contas n.º 379, casado, residente na Rua de João de Barros,
29, 4.º, direito, Lisboa; suplente � Fernando Jorge Marques Vieira,
revisor oficial de contas n.º 564, residente na Rua do General Firmino
Miguel, torre 2, 1.º, Lisboa.

Data da deliberação: 30 de Maio de 2001.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 11235373

METALAUTO � AUTO METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1100/
780427; identificação de pessoa colectiva n.º 500685444; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/010622.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o aumento do capital social de 5 100 000$ para 31 120 122$,
após o aumento de 26 020 122$ subscrito em dinheiro por todos os
sócios, na proporção das suas quotas, que utilizam para reforço des-
tas, e redenominaram o capital para euros, tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º do pacto, que passou a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro já
entrado na Caixa Social é de 155 226,52 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios, que são as seguintes: uma com o valor nominal
de 77 613,25 euros pertencente ao sócio João Tavares Duarte; e três
com o valor nominal de 25 871,09 euros pertencentes uma a cada
um dos sócios, João Manuel de Oliveira Tavares, Fernando de Oliveira
Tavares, e Maria Augusta de Oliveira Tavares.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 11235268

LEAL & MARINHEIRO � CABELEIREIROS
E PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4580/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504342703; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
3/010625.

4. Empresas � Registo comercial
Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada

a cessação de funções da gerente Elisabeth Maria Gomes Marinheiro,
por renúncia de 21 de Julho de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 11235276

ATENA � AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3133/
930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503030708; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede social para a Rua do Cónego Maio, 64-B, freguesia
de São Bernardo, Aveiro.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 11235292

VIPCASA � ELEMENTOS PARA BANHO,
COZINHA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2266/
890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502129837; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 4/010627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a nomeação do conselho de administração, e do fiscal único, para o
triénio de 2001-2003, por deliberação de 30 de Março de 2001, com
a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente � José Manuel da Silva
Gomes, casado, residente na Rua da Constituição, 2323, 3.º, direito,
Porto; vogais � Joaquim Carlos Neto Gomes, viúvo, residente na Rua
de Damião de Góis, 439, 6.º, esquerdo, Porto; e Maria de Fátima
Pereira Carneiro, solteira, maior, residente na Rua dos Castanheiros,
163, Canelas, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: efectivo � Ledo & Morgado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Jorge Bento Martins Ledo,
revisor oficial de contas n.º 591, residente na Rua Fresca, 263, Leça
da Palmeira, Matosinhos; suplente � Jorge Manuel Felizes Morgado,
revisor oficial de contas n.º 775, residente na Rua de Alfredo Keil,
273, 6.º, esquerdo, Porto.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 11235306

A. FREITAS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5130/
010703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010703.

Certifico que por escritura outorgada em 22 de Junho de 2001, de
fls. 140 a fls. 142 do livro de notas n.º 817-B, no Cartório Notarial
de Sever do Vouga, foi constituída entre António Manuel Oliveira
Freitas, e Maria de Lurdes Torres Morim, ambos solteiros, maiores,
uma sociedade comercial por quotas, com a denominação em epí-
grafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma A. Freitas � Instalações Eléctricas, L.da,
com sede na Rua 12 de Maio, 8/10, Alagoas, freguesia de Santa Joana,
concelho de Aveiro.

§ único. A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer outra
localidade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
por simples deliberação da gerência, bem como proceder à instalação
ou extinção de delegações, sucursais, filiais e agências, quando e onde
julgue conveniente.
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2.º

A sociedade tem por objecto as instalações eléctricas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
4500 euros pertencente ao sócio António Manuel Oliveira Freitas; e
outra no valor nominal de 500 euros pertencente à sócia Maria de
Lurdes Torres Morim.

§ único. Poderão aos sócios serem exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 100 000 euros, desde que votadas
por unanimidade dos sócios e restituídas quando julgadas dispensáveis,
sendo o reembolso feito pela forma e nas datas fixadas pela assembleia
geral.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, sendo fixado
em assembleia geral os juros que vencem e as condições do reem-
bolso.

5.º

A gerência e a representação, activa e passiva da sociedade, com
direito à remuneração que for fixada em assembleia geral, ficam a
cargo do sócio António Manuel Oliveira Freitas, desde já nomeado
gerente.

§ único. Para administrar, representar e obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos, é suficiente a intervenção do gerente
ora nomeado.

6.º

A divisão ou cessão de quotas a estranhos têm que ser autorizadas
pela sociedade, a qual terá o direito de preferência em primeiro lugar,
desde que satisfaça os requisitos legais para tanto necessários e para
qualquer sócio não cedente, em segundo lugar. Havendo mais do que
um sócio a pretender exercer o direito de preferência, a quota a ceder
será dividida entre os preferentes na proporção das referidas quotas.

7.º

Fica proibido a qualquer sócio ou gerente, envolver de alguma forma
a sociedade em actos ou contratos, estranhos ou contrários ao objecto
social, tais como fianças, abonações, letras de favor ou responsabili-
dades semelhantes, o que a acontecer, será ineficaz para a sociedade
e da responsabilidade única e pessoal do interveniente, que ainda fica
obrigado a indemnizar a sociedade por quaisquer prejuízos que com
isso lhe cause.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos casos
seguintes:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Quando a quota tenha sido transmitida sem o prévio consenti-

mento da sociedade;
c) Quando a quota seja objecto de arresto, penhora ou qualquer outro

meio de apreensão judicial ou de qualquer diligência legal ou
administrativa que possa de algum modo conduzir à sua transmissão
para terceiro;

d) Em caso de falência ou insolvência do titular;
e) Quando um sócio que preste serviços à sociedade, quer como

gerente, quer como trabalhador, a abandone sem causa justificativa
para ir trabalhar como empregado ou sócio e gerente noutra empresa
ou para criar ou participar em outra empresa, desde que não autori-
zado pela sociedade;

f) Quando um sócio se recuse injustificadamente a prestar o seu
aval à sociedade em letras e livranças por ela subscritas desde que tal
aval seja exigido para aprovar operação bancária de interesse para a
sociedade.

9.º

A amortização da quota que se efectuará pela forma prevista no
artigo 234.º do Código das Sociedades Comerciais, será feita mediante
o pagamento ao titular da quota amortizada do valor da mesma,
resultante do último balanço aprovado.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 11235349

VERALPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS
DE RAMOS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1280;
identificação de pessoa colectiva n.º 500995214; data do depó-
sito: 010524.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11194375

AUDIODECOR � ATELIER DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1823;
identificação de pessoa colectiva n.º 501679707; data do depó-
sito: 010524.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229098

CREOULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2576;
identificação de pessoa colectiva n.º 502436239; data do depó-
sito: 010531.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11234822

ESATI � ENGENHARIA DE SISTEMAS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2777;
identificação de pessoa colectiva n.º 502659327; data do depó-
sito: 010531.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11234857

F. FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1170;
identificação de pessoa colectiva n.º 500833982; data do depó-
sito: 010531.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11234873

A. M. LOBO � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2179;
identificação de pessoa colectiva n.º 502026944; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229330
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BOUTIQUE GIDUCHA DE ROSA RESENDE CORREIA & ILDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1795;
identificação de pessoa colectiva n.º 501664335; data do depó-
sito: 010601.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11229349

PLAYOFF CENTER � ACTIVIDADES
DESPORTIVAS E DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4546;
identificação de pessoa colectiva n.º 504445367; data do depó-
sito: 010524.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229110

RESTAURANTE A FORCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4136;
identificação de pessoa colectiva n.º 504018400; data do depó-
sito: 010524.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229128

ILHAMAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PEIXE CONGELADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1206;
identificação de pessoa colectiva n.º 500870314; data do depó-
sito: 010608.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 16558111

JOSÉ DA SILVA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1443;
identificação de pessoa colectiva n.º 501242791; data do depó-
sito: 010608.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 16558103

BELONDA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELECTRÓNICO E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2016;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894551; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229012

MECANOTEL � SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503013889; data do depó-
sito: 010525.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

17 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11228962

MÁXIMA RIBEIRO & SANTOS � SNACK-BAR
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3752;
identificação de pessoa colectiva n.º 503645079; data do depó-
sito: 010525.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

17 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11228954

MANUEL PAIS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 208;
identificação de pessoa colectiva n.º 500180040; data do depó-
sito: 010605.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11229411

TRÊS PONTOS � COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2085;
identificação de pessoa colectiva n.º 501962271; data do depósi-
to: 010524.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229152

LIVRARIA E PAPELARIA ISABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 500167222; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

4 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229020



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 28 de Agosto de 200118 410

DROGARIA BARBOSA E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3715;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584550; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

17 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11228903

COSTA, GOUVEIA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2020;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894977; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

17 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11228911

JORGE CAMPOS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3040;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930659; data do depó-
sito: 010524.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229101

CASA DE FAMÍLIA � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503992526; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229179

MARCELINO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502145757; data do depó-
sito: 010606.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11194332

CONSTRUÇÕES NOLASCO & MOITALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2320;
identificação de pessoa colectiva n.º 502179643; data do depó-
sito: 010606.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11194324

AVEIRO, ESGUEIRA, BEIRA-MAR, GALITOS � BASKET, SAD

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4130;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011120; data do depó-
sito: 010525.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11229497

SOLAR XXI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4681;
identificação de pessoa colectiva n.º 504719440; data do depó-
sito: 010604.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11229357

REIS & OLIVEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4474;
identificação de pessoa colectiva n.º 504565923; data do depó-
sito: 010604.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11229365

BOM GOSTO � PADARIA PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3398;
identificação de pessoa colectiva n.º 503270105; data do depó-
sito: 010523.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11229187

MATADOUROS DA BEIRA LITORAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4476;
identificação de pessoa colectiva n.º 504463420; data do depó-
sito: 010601.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11234962

FISIAV � CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3478;
identificação de pessoa colectiva n.º 503353442; data do depó-
sito: 010601.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11234989
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CLÍNICA DENTÁRIA DO LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3711;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584711; data do depó-
sito: 010604.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegí-
vel). 11229390

B. S. E. � BENS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1892;
identificação de pessoa colectiva n.º 501769080; data do depó-
sito: 010525.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível). 11234938

BEJA
OURIQUE

LACTIGEL � PRODUTOS ALIMENTARES,
CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de Armação de Pêra, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 238/
060594; identificação de pessoa colectiva n.º 503228940;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346080

ÁGUA MESTRE � GABINETE DE ARQUITECTURA,
RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua da Batalha de Ourique, 19,
freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 312/
971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504032305;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346099

ELECTRO OURIQUE � MÉDIA E BAIXA TENSÃO
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote 4, Rossio do Poço, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 153/
111089; identificação de pessoa colectiva n.º 502218193;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346102

A ALENTEJANITA � DOCES REGIONAIS, L.DA

Sede: Quinta Ramos-Funcheira, freguesia de Garvão, concelho
de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 301/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503891673;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346110

OURI-MÁQUINAS � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Variante de Ourique, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 176/
311290; identificação de pessoa colectiva n.º 502524677;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346129

O REI DO BORREGO � COMÉRCIO DE GADO VIVO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 3,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 339/
20000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504871552;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346137

EVA � SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE XAROPES
E SEU USO SISTEMÁTICO, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 326/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504212036;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 1999, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346145
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EVA � SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE XAROPES
E SEU USO SISTEMÁTICO, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 326/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504212036;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346153

CUPIDO & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Aljustrel, 9, freguesia
e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 333/
990222; identificação de pessoa colectiva n.º 504477498;
data: 20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346161

SIAP � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Herdade do Campanador,
freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 142/
021085; identificação de pessoa colectiva n.º 501585460;
data: 20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346196

MAMEDE & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Tenente Pereira, 13,
freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 283/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503639214;
data: 20010706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346170

EUROPLANÍCIE � CONSULTORIA TÉCNICA
NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, L.DA

Sede: Rua de Armação de Pêra, 7-A,
freguesia e concelho de Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 261/
070795; identificação de pessoa colectiva n.º 503509566;
data: 20010705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346188

ORANGOTANGO � COMÉRCIO GERAL, L.DA

Sede: Largo da Palmeira, 8, Garvão, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 251/
130195; identificação de pessoa colectiva n.º 503377317;
data: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2000, da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 15346072

COIMBRA
MIRA

CRUZ & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 234/
971030; identificação de pessoa colectiva n.º 503986224; data da
entrada dos documentos: 20010601.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 2000.

Conferida e está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434770

PETORNILHO & FERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 25/711025;
identificação de pessoa colectiva n.º 500216762; data da entrada
dos documentos: 20010529.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 2000.

Conferida e está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434762

FILIPE SOUSA � TRANSPORTADORA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 278/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504545817; data da
entrada dos documentos: 20010604.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de contas
do exercício do ano de 2000.

Conferida e está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 06434797
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PORTO
AMARANTE

FISCO 2000 � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 975/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503658790;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198110

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CERQUEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Francos, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 599/
911115; identificação de pessoa colectiva n.º 502651156;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198129

EMITÂMEGA � EMISSÕES RADIOFÓNICAS DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 652/
920928; identificação de pessoa colectiva n.º 502855690;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198137

MADRIANE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Edifício Pássaro de Fogo, Avenida de Vitorino Laranjeira,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1234/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504200020;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198013

AUTO PNEUS ABREU & BRÁS, L.DA

Sede: Pinheiro Manso, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1677/
20010702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010702.

Certifico que entre Manuel António Teixeira Ribeiro, casado com
Maria de Lurdes Santos Brás Ribeiro, na comunhão de adquiridos;
Manuel António Santos Brás, casado com Susana Maria Madureira
Queirós Brás, na comunhão de adquiridos; e Valdemar Pinheiro Coelho
de Abreu, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Pneus Abreu & Brás, L.da, e vai
ter a sua sede no Lugar do Pinheiro Manso, freguesia de Freixo de
Baixo, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de pneus e assis-
tência técnica, peças e acessórios de veículos automóveis. Co-
mércio de óleos e lubrificantes. Assistência técnica a veículos au-
tomóveis.

4.º

O capital social já realizado em dinheiro é de 5100 euros, perten-
cendo a cada um dos sócios, Manuel António Teixeira Ribeiro, e
Manuel António Santos Brás, uma quota do valor nominal singular
de 2500 euros, e ao sócio Valdemar Pinheiro Coelho de Abreu, uma
quota no valor nominal singular de 100 euros.

5.º

A gerência e a representação da sociedade incumbe aos sócios
Manuel António Teixeira Ribeiro, e Manuel António Santos Brás,
desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pelas assinatu-
ras de ambos.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida e está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12191787

PEDRO & ÁLVARO, L.DA

Sede: Largo de São Pedro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1141/
971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503989401;
data: 20010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198218

IMARANTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE AMARANTE, L.DA

Sede: Água Nova, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1158/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504037510;
data: 20010621.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198226

CÉSAR & MARIE � ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Santinho, Salvador, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 415/
880812; identificação de pessoa colectiva n.º 502026227;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198056

CONSTRUÇÕES ABRIMORA, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 365/
870304; identificação de pessoa colectiva n.º 500791086;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198072

URBIMARANTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Água Nova, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1157/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504037480;
data: 20010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198234

PADARIA E PASTELARIA, SONHOS DE PARIS, L.DA

Sede: Monte, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 334/
851018; identificação de pessoa colectiva n.º 501772081;
data: 20010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198064

SOTÂMEGA � EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Avenida 1.º de Maio, Edifício Carvalhido, loja 16, São
Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1290/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504305484;
data: 20010515.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223859

RP2 � PROCESSAMENTO E COMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Edifício do Carvalhido, loja 16,
Avenida 1.º de Maio, São Gonçalo. Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1034/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503810711;
data: 20010615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12224006

C. A. D. � AUTOMÓVEIS DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 488/
891213; identificação de pessoa colectiva n.º 502261242;
data: 20010615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223883

PAULO ALEXANDRE DA CUNHA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 4605-378,
Ataíde, Vila Meã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1681/
20010704; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010704.

Certifico que Paulo Alexandre da Cunha Moreira, casado com
Maria Natália dos Anjos Costa, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contra-
to:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Paulo Alexandre da
Cunha Moreira, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua 5 de Outubro, 4605-378, Ataíde, Vila
Meã, concelho de Amarante, e durará por tempo indeterminado.

2.º

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a sua
sede dentro do concelho ou concelhos limítrofes, e criar ou supri-
mir filiais ou delegações em qualquer ponto do país, onde achar con-
veniente.
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3.º

O seu objecto social é o seguinte:
a) Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados sem

predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco;
b) Comércio a retalho de artigos de papelaria, jornais e revistas e

venda e aluguer de filmes de vídeo;
c) Comércio por grosso de fibras têxteis naturais, artificiais e

sintécticas.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, correspondendo a uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao seu único sócio Paulo Alexandre da Cunha
Moreira.

5.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos entre si e a so-
ciedade, desde que estes negócios sirvam a prossecução do objecto
desta.

6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade remuneradas ou não,
conforme vier a ser decidido, serão exercidas pelo seu único sócio ou
por gerente por si nomeado.

2 � O sócio único fica desde já nomeado gerente.

7.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os actos e contratos, é necessária a assinatura do seu geren-
te.

2 � A sociedade e o seu sócio único só poderá constituir
mandatários e nomear secretário da sociedade, nos termos da lei.

8.º

São permitidas a divisão e a cessão da quota, bem como o aumento
do capital social por entrada de novo sócio, deixando a sociedade
desta forma, a sua característica de unipessoal.

9.º

Nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Socie-
dades Comerciais, para fazer face às despesas de constituição e ins-
talação da sociedade, nomeadamente seu registo, despesas de publi-
cação e aquisição de mobiliário, máquinas e equipamentos
necessários, fica desde já o gerente autorizado a proceder ao levan-
tamento total da importância depositada na conta aberta em nome
da sociedade, no Banco Internacional do Funchal-BANIF, agência
de Vila Meã, referente à entrada do sócio para a realização do ca-
pital social.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12191850

CASA DE LARAIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Casa de Laraias, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 698/
930319; identificação de pessoa colectiva n.º 502953969; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/20010704.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o objecto, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º, que passou a ficar com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e venda de vinhos, pecu-
ária, horticultura e jardinagem; formação profissional nas áreas
referidas.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12191841

CUNHA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Pinheiro, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 309/
830704; identificação de pessoa colectiva n.º 501385517; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20010627.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital em mais
2410$ por incorporação de reservas e fez a alteração da redenomi-
nação do capital social para euros, ficando o capital a ser de 5000 eu-
ros e dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 euros pertencente
ao sócio Augusto da Silva Cunha, e outra de 1000 euros pertencente
à sócia Maria Emília Ribeiro Cunha.

Conferida e está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12191825

PINTO, MONTENEGRO & ALMEIDA, L.DA

Sede: Urbanização do Queimado, lote 12,
cave, esquerda, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 473/
890801; identificação de pessoa colectiva n.º 502201649;
data: 20010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198145

JOSÉ FREITAS, L.DA

Sede: Edifício de Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 404/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501972196;
data: 20010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 12198153

TÁXIS � JOSÉ DA CUNHA, L.DA

Sede: Cerdeirinhas, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 98/
680913; identificação de pessoa colectiva n.º 500561621;
data: 20010615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223891

QUINTA DO BOM-SUCESSO � INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Casa do Logarinho, Santa Cristina, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 933/
951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503541796; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20010615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Mais certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, foi feito
o registo de recondução do fiscal único.

Prazo: Quadriénio de 2001-2004.
Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

Conferi e está conforme.

2 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223832

VILA EXCLUSIVA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo da Feira, loja 5, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1667/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20010615.

Certifico que pelos sócios abaixo indicados, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º José Carlos Ribeiro Vieira, casado no regime da comunhão geral,
com Carla Marina Bessa Teixeira Pereira, natural da freguesia de
Recezinhos (São Mamede), concelho de Penafiel, residente no Edifício
Horizonte, 2.º, esquerdo, entrada C, freguesia de Mancelos, concelho
de Amarante, titular do bilhete de identidade n.º 9820607, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, em 13 de Julho de
2000, contribuinte fiscal n.º 208115048.

2.º Ilídio José Ferreira da Silva, solteiro, maior, natural da freguesia
de Ataíde, concelho de Amarante, onde reside no Lugar do Pinheiro,
titular do bilhete de identidade n.º 10425097, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto, em 11 de Dezembro de 1996,
contribuinte fiscal n.º 209780703.

3.º Jorge Manuel Teixeira, casado no regime da comunhão de
adquiridos, com Maria Helena Ferreira de Sousa, natural da freguesia
de Fornos, concelho de Marco de Canaveses, residente no Lugar de
Vinhas, freguesia de Sobretâmega, dito concelho de Marco de
Canaveses, titular do bilhete de identidade n.º 7647465, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto, em 6 de Julho de 1998,
contribuinte fiscal n.º 155941747.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vila Exclusiva � Mediação
Imobiliária, L.da, com sede no Largo da Feira, loja 5, freguesia de
Ataíde, concelho de Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000,1 eu-
ros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades

reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223824

EUROTÂMEGA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

E SERVIÇOS DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 636/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502828331; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 6 e 7/20010626.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de Fernando de Oliveira de
Pinho, por renúncia em 11 de Junho de 2001.

Mais certifico que pela inscrição n.º 9, foi feito o registo de alte-
ração parcial de pacto, aumento de capital com nomeação de geren-
tes e redenominação do capital em euros.

Quantia do aumento: 4820$, realizado em dinheiro pelos sócios na
proporção de cada uma daquelas quotas, tendo em consequência sido
alterados os artigos 4.º e 6.º, ficando com a seguinte redacção:

4.º

O capital social totalmente realizado em numerário é de 10 000 eu-
ros e está dividido em cinco quotas: três dos valores nominais singu-
lares de 5000 euros, de 2000 euros, e de 1000 euros pertencentes ao
sócio António Jorge Pereira da Silva; e outras duas dos valores
nominais singulares iguais de 1000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Jorge Miguel Clemente da Silva, e João Carlos Cle-
mente da Silva.

6.º

A gerência social incumbe aos três sócios já oportunamente no-
meados gerentes, vinculando-se a sociedade pela simples assinatura
do gerente António Jorge Pereira da Silva, ou pelas assinaturas con-
juntas dos gerentes Jorge Miguel Clemente da Silva, e João Carlos
Clemente da Silva.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do pacto actualizado.

Conferi e está conforme.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12204129

ELECTRO VIMEÃ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Casa da Ponte, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1671/
20010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20010618.

Certifico que pelos sócios abaixo indicados, foi constituída uma
sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Francisco da Silva, natural da freguesia de Real, concelho de
Amarante, onde reside no Lugar da Casa da Ponte, contribuinte fiscal
n.º 128249749, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Maria Madalena Teixeira de Oliveira.

2.º Júlio António Oliveira da Silva, solteiro, maior, natural da dita
freguesia de Real, onde reside na Casa da Ponte, contribuinte fiscal
n.º 210325348.

1.º

A sociedade adopta a denominação Electro Vimeã � Instalações
Eléctricas, L.da, com sede no Lugar da Casa da Ponte, freguesia de
Real, concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto consiste em instalações eléctricas.
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3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de uma quota de valor no-
minal de 3750 euros pertencente ao sócio Júlio António; e outra
de valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Francisco
Silva.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um

gerente.

7.º

As cessões de quotas entre os sócios são livres porém, quando
feitas a estranhos ficam dependentes do consentimento da socie-
dade, a quem é conferido o direito de preferência em primeiro
lugar, sendo concedido igual direito, aos demais sócios, em se-
gundo.

8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência de 15 dias pelo me-
nos, desde que a lei não exija outras formalidades de convoca-
ção.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12204064

LOURIGAIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Pousadouros, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 633/
920720; identificação de pessoa colectiva n.º 502821558;
data: 20010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223956

PREDIALOUREDO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Bouça da Cruz, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 657/
921102; data: 20010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12204021

M. R. PINHEIRO � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mimosas, Jazente, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1189/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504114255;
data: 20010618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223930

LUFREICONSTRÓI � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício do Carvalhido, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1666/
20010615; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010615.

Certifico que pelo sócio abaixo indicado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

José Costa Pinto, natural da freguesia de Vila Chão do Marão,
residente no Lugar de Venda Nova, freguesia de Lufrei, ambas do
concelho de Amarante, contribuinte fiscal n.º 166640190, titular do
bilhete de identidade n.º 9719846, emitido em 30 de Outubro de 1998,
pelo Arquivo do Porto, casado sob o regime da comunhão de adquiridos
com Ana Maria Machado Costa.

1.º

A sociedade adopta a denominação LUFREICONSTRÓI � Cons-
truções, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede no Edifício do
Carvalhido, da freguesia de São Gonçalo, concelho de Amarante, com
duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à quota única, pertencente ao sócio único
José.

4.º

A representação da sociedade em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o único sócio José Costa Pinto.
§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um

gerente.
5.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223816

BRÁZ, FILHOS & SOBRINHO � APLICAÇÃO E VENDA
DE REVESTIMENTOS E ESTUQUES, L.DA

Sede: Vale Infante, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º  1431/2000301; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504855280; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20010628.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto.

Disposição alterada: Artigo 3.º

3.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de acabamentos,
colocação de azulejos, parquet, colocação de portas, janelas e colo-
cação de mosaicos. Construção e engenharia civil. Comércio a reta-
lho de gesso, rebocos, betão leve, fogões de sala e comércio a retalho
de ferramentas e máquinas.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato actualizado.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223948

JOSÉ CARVALHO BRÁS & MONTEIRO, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 374/
870511; identificação de pessoa colectiva n.º 501826300;
data: 20010615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223875

VÍTOR & ROSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Seixo, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1672/
20010619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010619.

Certifico que pelos sócios abaixo indicados, foi constituída uma
sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

Vítor Manuel Moreira António e esposa, Rosa Vieira de Sousa,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele natural da
freguesia de São Mamede de Recezinhos, concelho de Penafiel, e ela
da de Oliveira, concelho de Amarante, residentes no Lugar do Seixo,
freguesia de Ataíde, concelho de Amarante, contribuintes fiscais n.os

174528132, e 187803129, titulares dos bilhetes de identidade n.os

8576181, e 10509277, emitidos em 23 de Fevereiro de 2001, e 8 de
Noveembro de 1995, pelo Arquivo do Porto, e Lisboa, respectiva-
mente.

1.º

A sociedade adopta a firma Vítor & Rosa � Sociedade de
Construções, L.da, com sede no Lugar de Seixo, freguesia de Ataíde,
concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de igual valor nominal de 5000 euros, uma de cada um dos
sócios, encontra-se realizado em apenas 50% e a outra parte, dará
entrada no prazo de um ano.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de três vezes o capital.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

gerente.

7.º

As cessões de quotas entre os sócios são livres porém, quando feitas
a estranhos, ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência em primeiro lugar, sendo concedido
igual direito aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência de 15 dias pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Conferi e está conforme.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12204080

MAIA

DESIGN FUTON � INTERIORES E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1444-A/
930802; identificação de pessoa colectiva n.º 502292660; data do
depósito: 20010716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843378

AZEVEDO, BARBOSA & CATIA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 708/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504805983; data do
depósito: 20010716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843408

MOREIRA & ASCENÇÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7234/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503675881; data do
depósito: 20010716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843394

AZEVEDO � CONTABILIDADE DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5217/
941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503321494; data do
depósito: 20010716.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 28 de Agosto de 2001 18 419

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843386

DARQUE 2001 � LIVRARIAS E PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 041/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505521504; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20010706.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado o registo
de contrato de sociedade, com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma de DARQUE 2001 � Livrarias e
Papelarias, L.da, e tem a sua sede na Rua do Viso, 30-B, na freguesia
e concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser abertas ou encerradas agências, filiais, delega-
ções, sucursais ou outras formas locais de representação social.

2.º

O objecto social consiste em exploração de estabelecimentos de
venda de artigos de livraria e papelaria, tabacaria, bijutaria, venda
de jornais e revistas, de lotarias e recepção de apostas em represen-
tação de entidades legalmente autorizadas e a prestação de serviços
conexos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros e representado por duas
quotas iguais de 501 205$, ou 2500 euros, uma de cada um dos
sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer à sócia Maria
Celeste da Conceição Baptista Piegas Quelhas.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos
a ela alheios, designadamente fianças, abonações, letras de favor e
outros.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, na proporção das quotas que ao
tempo sejam titulares.

6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for
adjudicada ao respectivo titular.

7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

8.º

No caso de morte ou de interdição de qualquer dos sócios, a so-
ciedade não se dissolverá, continuando com os seus sócios sobrevi-

vos e os herdeiros do falecido ou representante legal do interdito,
devendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, salvo se a lei prescrever outras formalidades, e terão lugar na
sede social ou noutro local expressamente designado e constante na
convocatória.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 15805000

CONSTRUÇÕES � ANTÓNIO & ANTÓNIO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 040/
20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505590735; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010706.

Certifico que entre António de Sousa Pereira, casado com Ana
Maria da Silva Mendes; e António Silva Mendes, casado com Marga-
rida Duarte Rodrigues Baltarejo Mendes, ambos na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � António & António
Mendes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua da Pinta, 381, na Maia.
2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as actividades de acabamento; estuca-
gem, revestimento de pavimentos e de paredes, pintura.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e encontra-se dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante condições a deliberar em assembleia geral, e por
deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
António de Sousa Pereira, e António Silva Mendes, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes; porém, para os actos de mero expediente é suficiente a
assinatura de um gerente.

3 � Fica proibido aos gerentes vincularem a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abona-
ções, fianças, letras de favor, cauções e actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do porém, de prévio consentimento da sociedade, quanto a estranhos,
cabendo neste caso, o direito de preferência, primeiro à sociedade, e
depois aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os demais sócios e os herdeiros do falecido ou
representante legal do interdito, devendo aqueles nomear um de entre
si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.
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ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, terão a aplicação que vier a ser
deliberada em assembleia geral.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843416

SOLID � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9284/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504108808; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 9, 10 e 12/20010706.

Certifico que em relação à sociedade e com os averbamentos, a
inscrição e apresentações em epígrafe, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

Cessação de funções do gerente José Maria Matos de Magalhães
Ferreira, por renúncia em 20 de Junho de 2001.

Cessação de funções do gerente José Eugénio Vieira Barbosa, por
renúncia em 20 de Junho de 2001.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º, e os n.os 1 e 2 do 6.º, que passam a ter a

seguinte composição:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 50 000 euros e divi-
dido em quatro quotas: uma de 5000 euros pertencente ao sócio José
Maria Matos de Magalhães Ferreira; outra do valor nominal de
12 500 euros pertencente à sócia Ana Bárbara Pontes de Sousa Ta-
vares; e duas iguais do valor nominal de 16 250 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios, Ana Carla do Carmo Pontes, por unifica-
ção, e Hugo Miguel do Carmo Pontes Ferreira Dionísio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Ana Carla do
Carmo Pontes, desde já designada gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura da referida gerente ou
com as assinaturas de dois outros gerentes em conjunto, que venham
a ser designados em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843351

GLOBALCOR � EQUIPAMENTOS
PARA INDÚSTRIA DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 039/
20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 504550489; data
do depósito: 20010716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Mais certifico que com a apresentação em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: Artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GLOBALCOR � Equipamentos
para Indústria de Tintas, L.da, e tem a sua sede na Rua Vilar do Senhor,
481, freguesia de Vila Nova da Telha, concelho da Maia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843343

ASSUNÇÃO & PIRES � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 037/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505618605; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010706.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado o registo
de contrato de sociedade, com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Assunção & Pires � Comércio e
Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua Central de Cancelões,
105, freguesia de Avioso (São Pedro), concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação.

2.º

O objecto social consiste no comércio e representação de calçado
e acessórios.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e dividido por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios. No caso de
cessão a estranhos, os sócios terão sempre, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e
venda de bens móveis ou imóveis e celebrar contratos de locação
financeira.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

7.º

As assembleias gerais sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios com
a antecedência mínima de 20 dias.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 15804933

J. C. � INDÚSTRIAS DE ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 652/900111;
identificação de pessoa colectiva n.º 502268620; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20010705.

Certifico que em relação à sociedade e com o averbamento à inscrição
e apresentação em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções da gerente Maria José Jorge Loureiro Cardoso, por
destituição, em 18 de Maio de 2001.

Conferida e está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843211

MINIMERCADO DA BAJOUCA � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 036/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505570351; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20010705.
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Certifico que entre Carlos Jorge Pereira Marques, casado com Isabel
Alexandra Sousa Serôdio Dias; e Orlando Robim Pereira Marques,
casado com Susana Alexandra Sousa Ferreira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo pacto seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Minimercado da Bajouca � Comércio
de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bajouca,
1236, freguesia de Gemunde, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de produtos ali-
mentares, charcutaria, talho e similares. Indústria hoteleira, nomea-
damente cafetaria, snack-bar e pastelaria.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Orlando Robim Pereira
Marques, e Carlos Jorge Pereira Marques.

4.º

As cessões de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando neste caso, atribuído a esta em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes em segundo lugar, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Carlos Jorge Pereira
Marques, e Orlando Robim Pereira Marques, desde já nomeados
gerentes, e a César Augusto Marques, casado, residente na Rua da
Bajouca, 1236, freguesia de Gemunde, concelho da Maia, também
nomeado gerente, ou a quaisquer outros que possam vir a ser nomeados
gerentes em assembleia geral.

§ único. Em ampliação dos poderes normais da sua competência, a
gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender quaisquer veículos automóveis para e
da sociedade;

b) Comprar quaisquer bens móveis, mesmo pelo sistema leasing ou
outro, nas condições e termos acordados;

c) Tomar de arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimento
comercial ou industrial para e da sociedade.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo e
fora dele, activa e passivamente, é suficiente a intervenção ou assi-
natura de um gerente.

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
valor de 25 000 euros e pelos mesmos podem ser feitos à sociedade
os suprimentos de que esta necessitar nas condições deliberadas em
assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Ocorrendo falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outro procedimento judicial;
d) Quando a quota seja objecto de venda em processo judicial,

administrativo ou fiscal;
e) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a quota

deixar de pertencer ao sócio.
§ 1.º O valor da quota a amortizar, quando ocorra qualquer dos casos

previstos no corpo deste artigo, será o que resultar de um balanço
especialmente elaborado para o efeito.

§ 2.º Considerar-se-á feita a amortização, mediante o pagamento
ou consignação em depósito da respectiva importância.

9.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio. No caso de morte de um dos sócios a mesma continuará com

os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, que entre si nomearão
um que a todos represente. E no caso de interdição, continuará com os
sócios capazes e o sócio interdito, representado este por quem de
direito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outras formalidades.

Conferida e está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843270

DBV � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 36 259/
831026; identificação de pessoa colectiva n.º 500888345; data do
depósito: 20010716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15843360

TÁXI � CENTRAL DOS MOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 917/
990923; data do depósito: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e demais
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
14348721

PICHELARIA PINHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 156/
990407; data do depósito: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e de-
mais documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
14348616

MASATEC � CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 076/
991027; data do depósito: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e demais
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
14348713

SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES RUFINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 979/
850704; identificação de pessoa colectiva n.º 501526218; data do
depósito: 20010625.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e de-
mais documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15842649

MEDICILIVRO � LIVROS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3412/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503011208; data do
depósito: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e de-
mais documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15842657

BANQUETE � SUPERMERCADO DE PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 385/
790115; identificação de pessoa colectiva n.º 500784086; data do
depósito: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e de-
mais documentos respeitantes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

Conferida e está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15842665

PAREDES

FERNANDO JOAQUIM MOREIRA PEREIRA GARCEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 150/
701127; identificação de pessoa colectiva n.º 500125015; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14849020

RESTAURANTE O CHALÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2008/
990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504222480; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14374439

AGUADO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1791/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504071513; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14374595

AGOLÍDIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2181/
000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504964771; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14848457

LINO RIBEIRO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 227/
750407; identificação de pessoa colectiva n.º 500373990; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14848589

QUINDA DA VILA & GONDALÃES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 715/
861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501750762; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15725626

A RESPONSÁVEL � FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA
DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2094/
991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504690043; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15725570

HABITAFER � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2201/
000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504998412; data da
apresentação: 010629.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14849178

4 WD � PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1744/
971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504008889; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14849534

URBIGANDRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1655/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503840017; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14849488

MILOR � MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE LORDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 135/
691103; identificação de pessoa colectiva n.º 500410941; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15724999

SEBASTIÃO S. COUTO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 659/
851125; identificação de pessoa colectiva n.º 501569804; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15754600

FERREIRA DIAS, MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1793/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504067273; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15754430

TRANSPORTES HELDER VIEIRA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1831/
980415; identificação de pessoa colectiva n.º 504124560; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15754464

CARLOS ALBERTO BESSA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 788/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 501947019; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15602044

MADEIRA VIVA � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2224/
000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504983172; data da
apresentação: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2000.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14374838

PENAFIEL

ALVES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 317/
830330; identificação de pessoa colectiva n.º 501361588.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epí-
grafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12154415

DOMUS 2000 � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1474/
990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504486802.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12149535

ALCINO FERREIRA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 627/
900828; identificação de pessoa colectiva n.º 502406070.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12159972

RESTRADAS � REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1031/
950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503451541.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12160849

IMOVASC � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1537/
990824; identificação de pessoa colectiva n.º 504507079.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12160776

LEITE DUARTE & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1656/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 505070715.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em
epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12112046

EDUARDO & GUIMARÃES SOUSA,
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1705/
20001214; identificação de pessoa colectiva n.º 505218844.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epí-
grafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 13958291

ORIGEM XXI � PRODUTO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1657/
20000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504859137.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12112410

EMPOWERMENT � CONSULTORIA E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1703/
20001213; identificação de pessoa colectiva n.º 504831879.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12112429

ROCHA NUNES & ROCHA, EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1667/
20000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505112396.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12154555

PAPELACTIVO � PRODUTOS DE PAPELARIA
E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1704/
200001213; identificação de pessoa colectiva n.º 504859455.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12112321

GRUPALUGA � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1638/
20000519.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 13958925

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO
RIBEIRO & RITA TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1637/
20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504878204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 13959000
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PAVIDOURO, TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1034/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503451967.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12154628

RODRIGUES & ROCHA FERREIRA,
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1737/
20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505162245.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 13958275

EULÁCIL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1662/
20000807; identificação de pessoa colectiva n.º 505083442.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

9 de Julho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da Silva
Moreira Fernandes. 12159999

PORTO � 3.A SECÇÃO

ANOFER � INDÚSTRIA DE SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 323-A/991229; identificação de pessoa colectiva
n.º 501568883; número e data da apresentação: 9/20001221.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

13 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477187

PIRES & OLIVEIRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8659/970805; número e data da apresentação: 2/20010330.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477039

ACRÓPOLE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5162/941129; número e data da apresentação: 1/20010330.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477055

SUPERFAMALICÃO � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 199/991126; número e data da apresentação: 1/20010404.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477063

TEPREL � TECNOLOGIA E PROJECTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3553/930722; número e data da apresentação: 20010404.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477071

CENTRO DE INGLÊS DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 228/980807; identificação de pessoa colectiva
n.º 504253220; número e data da apresentação: 1/20010405.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477179

CENTRO DE INGLÊS DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 228/980807; identificação de pessoa colectiva
n.º 504253220; número e data da apresentação: 2/20010405.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
14244152

ALBERTO MACEDO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4406/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503186619;
número e data da apresentação: 3/20010405.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. �  O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477543

ALBERTO MACEDO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4406/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503186619;
número e data da apresentação: 4/20010405.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1998.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477560
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ALBERTO MACEDO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4406/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503186619;
número e data da apresentação: 5/20010405.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1997.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477551

GRAÇA & CORREIA � IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 271/900910; identificação de pessoa colectiva
n.º 502411058; número e data da apresentação: 6/20010405.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477578

IRMÃOS MORAIS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 456/690909; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363668; número e data da apresentação: 3/20010330.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477020

SOCARPOR � SOCIEDADE DE CARGAS
PORTUÁRIAS (DOURO/LEIXÕES), S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 062/830712; número e data da apresentação: 20010406.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

13 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477098

DIABLO � VESTUÁRIO INFANTIL E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9897/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504179608;
número e data da apresentação: 20010406.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

13 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
12537276

ESTEVAM & ESTEVAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2602-A/921022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502352663; número e data da apresentação: 20010410.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1998.

13 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477101

ESTEVAM & ESTEVAM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2602-A/921022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502352663; número e data da apresentação: 20010410.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

13 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477110

SELFRIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4116/940121; identificação de pessoa colectiva n.º 502182504;
número e data da apresentação: 4/20000727.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas consolidadas relativa ao ano de exercício de 1999.

13 de Julho de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477195

A. J. PINTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 888/801205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500859868; número e data da apresentação: 343/20000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650300

GESTINPAR � GESTÃO DE INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 758/880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501913467;
número e data da apresentação: 342/20000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650319

TOMARFRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 230/991112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503279161; número e data da apresentação: 341/20000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650327

NORATLÂNTICO � COMÉRCIO INDÚSTRIA
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 945/861027; identificação de pessoa colectiva
n.º 501732929; número e data da apresentação: 308/
20000630.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650335

M. S. B. INDÚSTRIA DE VELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4805/940729; identificação de pessoa colectiva n.º 503246441;
número e data da apresentação: 212/20000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650343

JOAQUIM DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 17 303/671218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500461368; número e data da apresentação: 186/
20000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651510

CENTRO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL
DE LEÇA DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 291/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501653899; número e data da apresentação: 350/
20000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

18 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 07352069

VIVEGEST � CONSULTADORIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 10 011/980616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504201379; número e data da apresentação: 121/
20000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651790

MOTOBIC � MOTORIZADAS, BICICLETAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 22 324/761120; identificação de pessoa colectiva
n.º  500614709; número e data da apresentação:  48/
200000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651773

FUSOMOTOR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9115/971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504042394;
número e data da apresentação: 48/20000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651765

TRINDADES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1137/910819; identificação de pessoa colectiva n.º 502606720;
número e data da apresentação: 79/20000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651749

MOTA MONTEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 154/860408; identificação de pessoa colectiva
n.º 501187928; número e data da apresentação: 81/20000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651730

CELEIRO DAS AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 952/900220; número e data da apresentação: 39/20000627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230564

ARADO � GESTÃO, PLANEAMENTO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5266; identificação de pessoa colectiva n.º 503331694; número
e data da apresentação: 271/20000627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230556

SOCIEDADE SERRALHARIA DO SEIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 600/880108; número e data da apresentação: 272/000627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230548
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MANUEL SANTOS PEREIRA & FILHOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 043/981118; número e data da apresentação: 277/000627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11895128

MANUEL FALCÃO & BELMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7864/961231;identificação de pessoa colectiva n.º 503799793;
número e data da apresentação: 274/000627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230521

DROGARIA ESTÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 502/601014; número e data da apresentação: 275/000627.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

3 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12693510

JOÃO AMÂNDIO DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13899/20001218; número e data da apresentação: 1/001218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Amândio de Sousa & Filhos, L.da,
com sede na Rua de Silva Pinheiro (Vila Deolinda), 28, freguesia e
concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação,
tais como no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes auto-
móveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a soma de três quotas, sendo duas iguais,
cada uma do valor nominal de 400 964$, pertencentes, uma a cada
um dos sócios, Fernando Elísio de Castro Sousa e Maria Isabel Castro
Sousa Martins, e uma quota de valor nominal de 200 482$,
pertencente ao sócio João Amândio de Sousa.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao dobro do montante do capital social existente.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, como as consequentes
divisões são livremente permitidas entre os sócios; porém, quando a
favor de estranhos dependem do consentimento do sócio não cedente
e da referida sociedade.

2 � Quando o sócio cedente pretender ceder a sua quota, total ou
parcialmente comunicará o facto aos demais sócios, e à sociedade

que, por esta ordem, podem exercer o direito de preferência, deven-
do para o efeito ser-lhes comunicado a identificação e morada do
interessado na cedência e bem assim o preço e forma de pagamento
da quota a ceder.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral que
fixará os juros e as condições de reembolso.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, Fernando de Castro Sousa, Maria Isabel Castro
Sousa Martins e João Amândio de Sousa, sendo necessárias quaisquer
duas assinaturas dos gerentes para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular.
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada, incluída em

massa falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judi-
cial.

c) Por morte, interdição de um dos sócios.
d) No caso de partilhas subsequentes e divórcio, ou separação de

pessoas e bens, ou só de bens, a quota for adjudicada ao cônjuge não
sócio ou cessão gratuita não autorizada.

e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais.

f) No caso de morte de um sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários.

2 � A contrapartida é no caso da alínea c) o maior dos seguintes
valores, e nos casos das alíneas d), e) e f) pelo menor dos seguintes
valores:

a) O valor nominal da quota a amortizar.
b) O valor que resultar do último balanço especialmente elaborado

para o efeito.
3 � Ao deliberar a amortização, a assembleia geral poderá deter-

minar que a quota a amortizar figure como tal no balanço. Neste caso
podem em deliberação posterior ser criadas novas quotas, uma vez
amortizadas destinadas a serem alienadas aos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica desde já autorizada a comprar ou vender veículos
automóveis, fazer contratos de arrendamento e trespasse, para a so-
ciedade.

Os gerentes ficam desde já autorizados em nome da sociedade a
comprar e bem assim outorgarem contratos de leasing, mobiliário e
imobiliário.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva outros
prazos e formalidades especiais, serão convocadas por meio de car-
ta registada, aos sócios endereçada com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10246312

MOEDA ÚNICA � APOIO À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8098/970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503840254;
número e data da apresentação: 184/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651587
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ERQUICASTOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8612/970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503962937;
número e data da apresentação: 258/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230904

ERQUIVALOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8613/970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503962945;
número e data da apresentação: 257/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230912

BARBOSA PEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 237/890302; identificação de pessoa colectiva
n.º 502114940; número e data da apresentação: 247/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230939

ANDA TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 899/681113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501094130; número e data da apresentação: 243/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230955

QUINTINO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 36 366/820401; identificação de pessoa colecti-
va n.º 501276505; número e data da apresentação: 235/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230882

CONFEITARIA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção.
Matrícula n.º 24 917/801218; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 501097503; número e data da apresentação: 233/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230874

ARMANDO & JOAQUIM MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5585/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503387266;
número e data da apresentação: 232/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230866

ARAÚJOS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 475/871021; identificação de pessoa colectiva n.º 501889809;
número e data da apresentação: 277/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230858

IMAGIOLOGIA MÉDICA � HELENA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 10 204/980804; identificação de pessoa colecti-
va n.º 504775715; número e data da apresentação: 215/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230840

SOFIA CARDOSO & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5554/950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503376418;
número e data da apresentação: 236/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11519118

AUTO TÁXIS PONTE DA PEDRA DE ZÉ DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 028; identificação de pessoa colectiva n.º 500461686; nú-
mero e data da apresentação: 242/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230963

LIBERUM RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 11 599/990713; identificação de pessoa colecti-
va n.º 504748157; número e data da apresentação: 300/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11519053
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ERQUI � SOCIEDADE DE COMPRA,
VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 21 654/760213; identificação de pessoa colecti-
va n.º 500346313; número e data da apresentação: 259/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10230890

SANTO TIRSO

A. M. SERRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4905/010601; inscrição E-1; número e data da apresentação: 22/
010601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Sócio: António Manuel Oliveira Serra, casado com Teresa Maria
Ferreira Gonçalves Serra, no regime de comunhão de adquiridos, bilhete
de identidade n.º 3997294 de 17 de Fevereiro de 1998 emitido por
Lisboa, com o número de contribuinte 178341096, natural do lugar
da Maganha, freguesia de Santiago de Bougado, concelho de Trofa e
residente na Rua da Devesa, 71, lugar da Maganha, freguesia de
Santiago de Bougado, concelho de Trofa, constitui a seguinte sociedade
unipessoal por quotas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. M. Serra, Unipessoal, L.da e tem a
sua sede na Rua da Devesa, 71, freguesia de Santiago de Bougado,
concelho de Trofa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, actividades de acabamento de apoio
à construção civil, nomeadamente, revestimentos de chão e pare-
des, climatização, canalização, isolamentos, trabalhos de carpinta-
ria, pintura, serralharia, electricidade. Decoração e remodelação de
interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
ele decidir.

Único. Para obrigar a sociedade 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 empresas, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284793

MAK � COLAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 151/
600217; identificação de pessoa colectiva n.º 500258384; data de
entrega para depósito: 010406.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506881

AGOSTINHO PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2686/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502906898;
data de entrega para depósito: 010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271101

BIALPORT � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4275/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504404512;
data de entrega para depósito: 010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506083

BIAL � ARISTEGUI, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4196/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504459180;
data de entrega para depósito: 010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506075

J. OLIVEIRA E SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 560/
760625; identificação de pessoa colectiva n.º 500442967; data de
entrega para depósito: 010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documentos
legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271080

SOMONFER � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 306/
690125; identificação de pessoa colectiva n.º 500273030; data de
entrega para depósito: 010529.
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Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271071

DUX � INTERIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 230/
660323; identificação de pessoa colectiva n.º 500043990; data de
entrega para depósito: 010525.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506555

ROGÉRIO & GOMES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4921/010611; inscrição E-1; número e data da apresentação: 9/
010611.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Rogério Augusto Monteiro Ferreira, número de identificação

fiscal 183631994, natural da freguesia de Roriz, deste concelho,
casado em comunhão de adquiridos com a segunda outorgante, com
quem reside, titular do bilhete de identidade n.º 10264315 emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 27 de Novembro
de 1998.

2.ª Maria José Nogueira Gomes, número de identificação fiscal
189620250, natural da freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães
e residente no lugar da Portela, dita freguesia de Roriz, titular do bilhete
de identidade n.º 10388074 emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa em 4 de Agosto de 2000.

1.º

A sociedade adopta a firma Rogério & Gomes � Construção
Civil, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar da Portela, freguesia de Roriz, con-
celho de Santo Tirso:

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros uma de cada
sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social, por deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a sociedade,

assinando os competentes contratos de leasing;
b) Comprar, vender e tomar de arrendamento bens imóveis, bem

como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e para
a sociedade.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271829

LULEME � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4916/010607; inscrição E-1; número e data da apresentação: 16/
010607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Guilherme Oliveira Ferreira da Silva, número de identificação

fiscal 122938054, natural desta cidade, casado em comunhão de
adquiridos com a segunda outorgante, com quem reside.

2.ª Maria de Lurdes Ferreira Morais da Silva, número de identifica-
ção fiscal 122938046, natural desta cidade, onde reside na Rua do
Arco.

1.º

A sociedade adopta a denominação LULEME � Confecções, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Arco, da freguesia e concelho de
Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de confecções de artigos de
vestuário para homem, senhora e criança, confecção a feitio e linge-
rie.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.

5.º

A cessão de quotas quando feita a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de

veículos automóveis, celebração de contratos de leasing, tomar e dar
de arrendamento bens imóveis de e para a sociedade.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12262536

REBOCOTIRSO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4925/010613; inscrição E-1; número e data da apresentação: 14/
010613.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º António Manuel Alves da Silva Nunes (número fiscal

192864840, bilhete de identidade n.º 11061612, de 8 de Julho de
1999, Lisboa), solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Santo
Tirso, e nele residente na Rua do 1.º de Dezembro, sem número de
polícia; e

2.ª Teresa Sofia Teixeira Borges (número fiscal 224155300, bi-
lhete de identidade n.º 11652503, de 28 de Agosto de 1995, Lisboa),
solteira, maior, natural da freguesia e concelho de Santo Tirso, e nele
residente na Avenida de Sousa Cruz, 941, 2.º, esquerdo.

1.º

1 � A sociedade tem a firma REBOCOTIRSO � Transportes, L.da

e a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, sem número de polícia, na
freguesia e concelho de Santo Tirso; e

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transfe-
rida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, em dinheiro e totalmente liberado é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
37 500 euros a quota pertencente ao sócio António Manuel Alves da
Silva Nunes e de 12 500 euros a quota pertencente à sócia Teresa
Sofia Teixeira Borges; e

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordadas em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas cessões
a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios não cedentes
em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

 A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada ou por outra forma retirada da

livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12262730

DCGÁS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4930/010619; inscrição E-1; número e data da apresentação: 46/
010619.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.ª Cassilda Fátima de Castro Correia Neto, número de identifica-

ção fiscal 154906956, viúva, natural da freguesia e Vila das Aves,
deste concelho, onde reside na Rua de Silva Araújo, 1328, titular do
bilhete de identidade n.º 5811570, emitido em 3 de Novembro de 2000,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.ª Alexandrina Maria Castro Correia, número de identificação fiscal
193186551, natural da dita freguesia e Vila das Aves, onde reside na
Rua de Silva Araújo, 1328, casada em comunhão de adquiridos com
Alfredo Leonel Fontes Martins, titular do bilhete de identidade
n.º 7442250 emitido em 27 de Novembro de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a denominação DCGÁS � Distribuição e
Comércio de Gás, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Silva Araújo, 1328, freguesia de
Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a distribuição e comercialização de
gás canalizado ou em garrafa para uso doméstico e outro e de outros
produtos não especificados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por duas quotas, uma de 24 500 euros
pertencente à sócia Cassilda Fátima de Castro Correia Neto e outra
de 500 euros pertencente à sócia Alexandrina Maria Castro Correia.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar, qualquer quota, nos casos
seguintes:

a) Falência, insolvência, interdição, inabilitação ou saída voluntá-
ria do respectivo titular;

b) Acordo com o titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora ou arresto, ou de

qualquer outra diligência cautelar, ou quando, por qualquer razão, esteja
sujeita a venda ou adjudicação judiciais;

d) Quando o titular da quota, directa ou indirectamente, impeça o
regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu
descrédito.

2 � A contrapartida da amortização será a seguinte:
a) No caos das alíneas a), c) e d), o valor de liquidação da quota,

determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código das Socieda-
des Comerciais, com referência ao momento da deliberação;

b) No caso da alínea b), o valor que for livremente acordado entre
as partes.

6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer um
dos sócios, a quota em causa não se transmite aos respectivos herdei-
ros; ocorrendo a referida situação a sociedade poderá adquirir ou
amortizar a quota sendo o respectivo preço ou contrapartida da
amortização calculado e pago nos termos previstos nas alíneas a) e
b) do n.º 1 do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos carece do consen-
timento da sociedade que terá preferência na sua aquisição; se esta
não quiser preferir, tal direito reverterá a favor dos sócios.

8.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Cassilda Fátima de
Castro Correia Neto.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.
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4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de viaturas automóveis de e para a sociedade e ainda tomar de ar-
rendamento locais para a sociedade e a celebração de contratos de
leasing.

5 � A gerência fica desde já autorizada a subscrever ou adquirir
participações noutras sociedades, mesmo com objecto diferente do
da sociedade, bem como alienar ou onerar essas participações.

6 � A gerência fica também desde já autorizada a nomear procu-
radores da sociedade, mesmo que estranhos a esta, independentemen-
te de deliberação da assembleia geral, concedendo-lhes os poderes que
melhor entender.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12262943

CRISTINA & RIBEIRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4927/010615; inscrição E-1; número e data da apresentação: 5/
010615.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Francisco de Oliveira Pinto Ribeiro, número de identificação

fiscal 200052799, natural da freguesia de Vila das Aves, deste con-
celho, casado em comunhão de adquiridos com a segunda outorgante,
com quem reside, titular do bilhete de identidade n.º 9283045,
emitido em 29 de outubro de 1996 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

2.ª Cristina do Nascimento Gonçalves Coelho, número de identifi-
cação fiscal 206857357, natural desta cidade, residente no lugar de
Quintão, da referida freguesia de Vila das Aves, titular do bilhete de
identidade n.º 10412966 emitido em 29 de Outubro de 1996, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a denominação Cristina & Ribeiro �
Confecções, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Silva Araújo, freguesia e Vila das
Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a confecção e comercialização de
vestuário exterior e outros.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do capital social, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos carece do consen-
timento da sociedade que terá preferência na sua aquisição; se esta
não quiser preferir, tal direito reverterá a favor dos sócios.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda

de viaturas automóveis de e para a sociedade e ainda tomar de ar-

rendamento locais para a sociedade e a celebração de contratos de
leasing.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271934

ZARTINA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4931/
010620; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/010620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.ª Rosária Maria Martins de Sousa Dias, número de identificação

fiscal 187475610, natural da freguesia de São Tomé de Negrelos, deste
concelho, residente na Rua da Bela Vista, lugar de Fontelas, freguesia
de Rebordões, concelho de Santo Tirso, casada no regime da comunhão
de adquiridos com Domingos Fernando Andrade Figueiredo, o segundo
outorgante.

2.º Domingos Fernando Andrade Figueiredo, número de identifica-
ção fiscal 188153144, natural desta cidade e concelho, casado com a
primeira outorgante e com ela residente.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ZARTINA � Confecções, L.da com
sede na Rua da Bela Vista, lugar de Fontelas, freguesia de Rebordões,
concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação a gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuário
em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
bens imóveis e veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos seus sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12263079

CONSTRUÇÕES RICARDO MORAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4932/010620; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 3010620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócio:
José Ricardo dos Santos Morais, número de identificação fiscal

206666640, solteiro, maior, natural de Vila Nova de Famalicão,
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residente na Avenida de João Paulo II, Rebordões, Santo Tirso,
titular do bilhete de identidade n.º 11739261, emitido em 22 de
Março de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

1.º

A sociedade adopta a firam Construções Ricardo Morais, Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida de João Paulo II, 213, freguesia
de Rebordões, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais, agências de representação, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma só quota pertencente ao seu único sócio
José Ricardo dos Santos Morais.

5.º

1 � A administração e representação da Sociedade fica a cargo
do sócio José Ricardo dos Santos Morais, desde já designado ge-
rente.

2 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do referido gerente.

6.º

As assembleias gerais, incluindo a nomeação de gerentes, serão
exercidas pelo único sócio, devendo todas as deliberações serem
registadas em acta por ele assinada.

7.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12263087

IMAGRÁFICA � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4902/010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 502946806; inscrição E-5; número e data da apresenta-
ção: 4/010524.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à alteração do
contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, cuja redacção é do teor se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMAGRÁFICA � Publicidade e
Artes Gráficas, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Cancela Vermelha-Rindo, Arma-
zém n.º 1, lugar de Covelas, freguesia de São Romão de Coronado,
concelho da Trofa.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506601

S. I. N. A. G. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1489/860403; identificação de pessoa colectiva n.º 501640371;
inscrição E-5; número e data da apresentação: 15/010530.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou, para 1 250 000 eu-
ros, com redenominação do capital social:

250 602 500$, após o reforço de 220 602 500$, em dinheiro, subs-
crito e realizado pelos accionistas, na proporção das suas participações.

Capital redenominado: 1 250 000 euros.
Valor nominal e natureza das acções: 1 250 000 acções de 1 euro

cada, ao portador.
E alterou o contrato, quanto ao artigo 5.º e artigo 6.º, cuja redac-

ção é do teor seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 250 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 1 250 000 acções.
2 � As acções são ao portador e têm o valor nominal de 1 euro.
3 � As acções incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e

1000 euros.
4 � Os títulos as acções são assinadas por um administrador.

Declarou ainda o outorgante que o valor do aumento já deu entra-
da na caixa social.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12252212

AVMC � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4926/010613; inscrição E-1; número e data da apresentação: 16/
010613.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Marco Manuel Machado Carneiro, contribuinte n.º 210753056,

solteiro, maior, natural da Alemanha e residente na Rua do Dr. Víctor
Garrett, da freguesia de São Tomé de Negrelos, deste concelho.

2.ª Maria Amália Vilela Martins, contribuinte n.º 189248726, ca-
sada em comunhão de adquiridos com Artur Monteiro Silva Araújo,
natural da dita freguesia de São Tomé de Negrelos onde reside no
Edifício São Tomé, bloco D, 1.º, esquerdo, Avenida da Igreja.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVMC � Contabilidade e Gestão, L.da

com sede no Edifício São Tomé, loja 5, Avenida da Igreja, da freguesia
de São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em contabilidades e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor de 2500 euros
cada, uma de cada um dos sócios, Marco Manuel Machado Carneiro
e Maria Amália Vilela Martins.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos só-
cios, Marco Manuel Machado Carneiro e Maria Amália Vilela Mar-
tins que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a inter-
venção conjunta dos dois gerentes para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e venda
de viaturas automóveis, bem como comprar, alienar, onerar ou locar
móveis e imóveis, dar e tomar de arrendamento bens imóveis e
outorgar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12270520

TRANSPORTES ABÍLIO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4827/010319; inscrição E-2; número e data da apresentação: 3/
010528.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à designação em
30 de Abril de 2001, de Jorge Veríssimo da Rocha Pereira da Silva,
casado, residente na Rua de Aureliano Lima, 170, 3.º, frente, Mafa-
mude, Vila Nova de Gaia, para gerente.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11223855

LUCIANO CRUZ & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1151/820507; averbamento n.º 1 à inscrição E-1, inscrição E-
3 e inscrição E-4; números e data das apresentações: 12, 13 e 14/
010524.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à cessação de funções
de gerente de António Cândido de Assunção Moreira, por renúncia,
em 5 de Setembro de 1983.

Foi concedida autorização em 5 de Setembro de 1983, por Antó-
nio Cândido de Assunção Moreira, para que o apelido Moreira se
mantenha na firma.

Certifico ainda que a dita sociedade aumentou o capital para
1 000 000$, após o reforço de 800 000$, em dinheiro, subscrito e
realizado pelos sócios Luciano Manuel Azevedo Sousa Cruz e Maria
José da Silva Araújo Cruz, na proporção das suas quotas; sócios e
respectivas quotas: Luciano Manuel Azevedo Sousa Cruz e Maria José
da Silva Araújo Cruz, 500 000$.

E alteração do contrato quanto aos artigos 3.º, 5.º e 7.º, e introdu-
ção de um novo artigo que passará a ser o 8.º, cuja redacção é do teor
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens e valores constantes da escrita social é de 1 000 000$
e está dividido em duas quotas iguais de 500 000$ cada uma
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência, administração e direcção da sociedade pertencem a
ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, com dispensa
de caução, e com a remuneração que vier a ser deliberado em assembleia
geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos, contratos ou documentos de
responsabilidade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, desde
que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506628

RCN � COMPANHIA DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4868/010509; inscrição E-11 e inscrição E-12; números e da-
tas das apresentações: 21/001220 e 29/010509.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
1 000 000 euros, após o reforço de 482 000$, realizado em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios RV TRADE � Estudos de
Mercado, S. A. � 480 193$, Rui Manuel Pinto Castanheira Viana,
casado com Maria Luísa D�Orey Pereira Loureiro Viana e separado
judicialmente de pessoas e bens � 1807$.

Sócios e quotas: Rui Manuel Pinto Castanheira Viana � 3750 eu-
ros e RV TRADE � Estudos de Mercado, S. A. � 996 250 euros.

E alterou o contrato, quanto ao artigo 1.º, cuja redacção é do teor
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma RCN � Companhia de Importação e
Exportação de Têxteis, L.da , durará por tempo indeterminado e passa
a ter a sua sede no lugar de Cavadas, freguesia de São Martinho do
Bougado, concelho de Trofa.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284920

FERNANDO & OLGA � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4910/010606; inscrição E-1; número e data da apresentação: 7/
010606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Fernando Albano Lopes Coelho, número de identificação fis-

cal 192627716, natural da freguesia de Vila das Aves, deste conce-
lho, casado em comunhão de adquiridos com a segunda outorgante,
com quem reside, titular do bilhete de identidade
n.º 10162041 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 8 de Março de 1997.

2.ª Olga Maria Costa e Silva, número de identificação fiscal
205465870, natural da freguesia de São Mamede de Negrelos, deste
concelho e residente na Rua de Camilo Castelo Branco, 804, fregue-
sia de Vila das Aves, do mesmo concelho de Santo Tirso, titular do
bilhete de identidade n.º 9641306 emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa em 18 de Janeiro de 2001.

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando & Olga � Confecções de
Vestuário, L.da
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2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Branco, 804, fre-
guesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto: confecção e comercialização de
vestuário em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas: uma de 3000 euros do sócio
Fernando Albano Lopes Coelho e uma de 2000 euros da sócia Olga
Maria Costa e Silva.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social, por deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a sociedade,

assinando os competentes contratos de leasing;
b) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e
para a sociedade.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271810

LINDAL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4934/010621; inscrição E-1; número e data da apresentação: 3/
010621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Almerindo Machado Fernandes, contribuinte fiscal n.º 103303553,

natural da freguesia de Roriz, concelho de Santo Tirso e residente na
Rua do Alto de Escorregadoura, freguesia de São Martinho do Campo,
concelho de Santo Tirso, casado com Deolinda Maria Silva Pinto
Ferreira, no regime da comunhão de adquiridos.

2.ª Deolinda Maria Silva Pinto Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 152347453, natural da freguesia de Tagilde, do concelho de
Guimarães, casada e residente com o primeiro outorgante.

1.º

A sociedade adopta a firma LINDAL � Indústria de Confec-
ções, L.da e tem a sua sede na Rua do Alto da Escorregadoura, fregue-
sia de São Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais ou filiais e outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste no fabrico de roupas interiores.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros uma de

cada um dos sócios Almerindo Machado Fernandes e Deolinda Maria
Silva Pinto Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou onerar viaturas automóveis para e da so-

ciedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade;
c) Celebrar contratos de locação financeira ou aluguer de longa

duração;
d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer termos em juízo.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 5000 euros.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada e sociedade com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12262471

FÁBRICA DE CONFECÇÕES ROMEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4916/010607; inscrição E-1; número e data da apresentação: 13/
010607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Manuel Ferreira dos Santos, número de identificação fiscal

157528103, natural da freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova
de Famalicão, casado em comunhão de adquiridos com a segunda
outorgante, com quem reside, titular do bilhete de identidade
n.º 6722221 emitido em 4 de Fevereiro de 1999 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.ª Rosa Maria Azevedo Rodrigues, número de identificação fis-
cal 164612505, natural da freguesia de São Martinho do Bougado,
concelho da Trofa, onde reside na Travessa de São Sebastião, 87,
Paradela, titular do bilhete de identidade n.º 6588028 emitido em
10 de Janeiro de 1997 pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

1.º

A sociedade adopta a firma Fábrica de Confecções Romel, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Travessa de São Sebastião, 87, Paradela,
freguesia de São Martinho do Bougado, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de confecção de roupa
interior.
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4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.

5.º

A cessão de quotas quando feita a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de

veículos automóveis, celebração de contratos de leasing, tomar e dar
de arrendamentos bens imóveis de e para a sociedade.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12253006

SOATOS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4655/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505094096;
inscrição E-2; número e data da apresentação: 1/010525.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da socie-
dade em epígrafe, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Abril de 2001.

Depositada a escritura na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 09623167

SILVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4903/010601; inscrição E-1; número e data da apresentação: 4/
010601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.ª Maria Júlia Ferreira de Oliveira, contribuinte n.º 157564894,

casada em comunhão de adquiridos com o segundo outorgante, natu-
ral da freguesia de Santa Cristina do Couto, deste concelho e resi-
dente na Rua do Viso da freguesia de Santiago da Carreira, deste
concelho.

2.º João Alves da Silveira, contribuinte n.º 157564908, casado com
a outorgante anterior, com quem reside, natural desta cidade.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Silveira & Oliveira, L.da, tem a sua sede
na Rua do Viso, freguesia de São Tiago da Carreira, concelho de Santo
Tirso.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 5000 euros,
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 4000 euros e
pertença da sócia Maria Júlia Ferreira de Oliveira e uma outra de
1000 euros pertença do sócio João Alves da Silveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta à sócia Maria Júlia Ferreira de
Oliveira que desde já fica nomeada gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura da gerente ora no-
meada.

2 � Em ampliação dos poderes de gerência, esta poderá:
Adquirir veículos para o exercício da sua actividade social, bem como

os alienar.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
antecedência de 20 dias.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271446

JOAQUIM MEIRELES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4908/010605; inscrição E-1; número e data da apresentação: 3/
010605.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Joaquim Meireles Ribeiro, número de identificação fiscal

161329152, natural de São Tomé de Negrelos, deste concelho, ca-
sado em comunhão de adquiridos com a segunda outorgante, com
quem reside, titular do bilhete de identidade n.º 7746758 emitido em
5 de Dezembro de 1995 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

2.ª Ofélia Maria Ribeiro de Melo Monteiro, número de identifica-
ção fiscal 199553807, natural da dita freguesia de São Tomé de
Negrelos, onde reside no lugar de Pombinhas, titular do bilhete de
identidade n.º 9601713 emitido em 9 de Outubro de 1996 pelos Ser-
viços de Identificação de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a denominação Joaquim Meireles �
Construções, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Pombinhas, freguesia de São Tomé
de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por duas quotas iguais de 12 500 euros,
uma de cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do capital social.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas a estranhos carece do consen-
timento da sociedade que terá preferência na sua aquisição; se esta
não quiser preferir, tal direito reverterá a favor dos sócios.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de

viaturas automóveis de e para a sociedade e ainda tomar de arrenda-
mento locais para a sociedade e a celebração de contratos de leasing.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12262013
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MARIA DOS ANJOS PINTO DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4909/010605; inscrição E-1; número e data da apresentação: 19/
010605.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócia: Maria dos Anjos Pinto da Silva, número de identificação fiscal
161278370, natural da freguesia de São Martinho do Campo, deste
concelho, e residente na Rua do Alto do Monte, freguesia de São
Salvador do Campo, do mesmo concelho, casada em comunhão de
adquiridos com Ricardo Jorge Gonçalves Martins, titular do bilhete de
identidade n.º 8794157 emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa em 11 de Janeiro de 1995.

1.º

A sociedade adopta a firma Maria dos Anjos Pinto da Silva,
Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Alto do Monte, freguesia de São
Salvador do Campo, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto: confecção de outro vestuário exteri-
or em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à sócia Maria dos Anjos Pinto da Silva.

5.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, será nomeada em assembleia geral, porém, fica desde já designa-
da gerente a actual sócia.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12252930

CONFECÇÕES FÁTIMA MIRANDA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4906/010601; inscrição E-1; número e data da apresentação: 24/
010601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º António Francisco Nunes Martins, número de identificação

fiscal 189248289, bilhete de identidade n.º 10814211 de 3 de Abril
de 2001 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da
freguesia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso, onde reside no lugar
das Agras, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com a
segunda outorgante.

2.ª Maria de Fátima da Silva Miranda, número de identificação fiscal
183136462, bilhete de identidade n.º 9406173 de 3 de Abril de
2001 dos Serviços de Identificação de Lisboa, natural da freguesia de
Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, casada sob o indicado
regime com o primeiro outorgante e com ele residente.

1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Fátima Miranda &
Martins, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Agras, freguesia de Vilarinho, conce-
lho de Santo Tirso.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a confecção e comércio de têxteis.

4.º

O capital social é de 5000 euros, e está dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios António Francisco Nunes Martins e Maria de
Fátima da Silva Miranda.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
obrigatória a intervenção conjunta dos dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.
4 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António Fran-

cisco Nunes Martins e Maria de Fátima da Silva Miranda.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a favor de estranhos fica dependente do consentimento ex-
presso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271497

LOPES RIBEIRO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3913/980217; identificação de pessoa colectiva n.º 501308601;
data de entrega para depósito: 010524.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506598

ASDRUBAL J. A., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4257/990406; identificação de pessoa colectiva n.º 504385259;
data de entrega para depósito: 010522.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506563



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 28 de Agosto de 2001 18 439

REBELO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2842/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503061131;
data de entrega para depósito: 010518.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284947

ELBEO � MEIAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1716/870821; identificação de pessoa colectiva n.º 501868429;
data de entrega para depósito: 010518.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506407

PSICOFACE � CENTRO DE PSICOLOGIA E LINGUAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3588/970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503811238;
data de entrega para depósito: 010517.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506946

CRAPTS & CRAPTS � CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3288/950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503481602;
data de entrega para depósito: 010516.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507756

CONFEITARIA DE FERREIRA, VAZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1812/880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501977198;
data de entrega para depósito: 010515.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11500026

GUITIR � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4398/991006; data de entrega para depósito: 010514.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
1998.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507691

NET GO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4643/000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505097370;
data de entrega para depósito: 010508.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documentos
legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507349

CAPICOR � TINTURARIA E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4307/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504663500;
data de entrega para depósito: 010430.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documentos
legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507268

COSTA RIBEIRO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3261/950712; identificação de pessoa colectiva n.º 503460303;
data de entrega para depósito: 010430.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documentos
legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507233

INTERNATIONAL BUILDING PRODUCTS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3292/950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503481750;
data de entrega para depósito: 010427.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
1998 e do ano de exercício de 1999.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284882

ZULEN � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1240/830317; identificação de pessoa colectiva n.º 501373365;
data de entrega para depósito: 010426.
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Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507217

CNB/CAMAC � COMPANHIA NACIONAL
DE BORRACHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4753/010118; identificação de pessoa colectiva n.º 500107424;
data de entrega para depósito: 010420.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11507004

MOREIRA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1165/820208; identificação de pessoa colectiva n.º 501274545;
data de entrega para depósito: 001221.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12275450

J. L. P. � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4648/000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505147165;
inscrição E-2; número e data da apresentação: 16/010524.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
250 000 euros, após o reforço de 245 000 euros, em dinheiro,
subscrito e realizado pelos sócios, na proporção das suas quo-
tas.

Sócios e quotas: Júlio Lopes Pinto e Júlio Fernandes Sousa Faria,
82 500 euros, cada e Manuel António de Oliveira Lopes Pinto,
85 000 euros.

E alterou o contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º, cuja redacção é
do teor seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de materiais de
construção, transportes rodoviários de mercadorias por conta de
outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000 de euros distribuído por três quotas, sendo duas do valor
nominal de 82 500 000 euros cada uma, pertencendo cada uma a cada
um dos sócios Júlio Lopes Pinto e Júlio Fernandes Sousa Faria e uma
do valor nominal de 85 000 euros, pertencente ao sócio Manuel
António de Oliveira Lopes Pinto.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 11506636

INEQSER � INFRAESTRUTURAS, SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS PARA REDES DE COMUNICAÇÕES

E ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4915/010607; inscrição E-1; número e data da apresentação: 10/
010607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.ª Ana Maria da Silva Marques Pinto Martins, número de identi-

ficação fiscal 165489529, natural da freguesia de Vila das Aves, deste
concelho, onde reside na Rua de Nova de Poldrães, casada em
comunhão de adquiridos com Alberto Freitas Martins.

2.º Gaspar Alberto Ribeiro Gonçalves Pereira, número de identifi-
cação fiscal 148717179, natural da freguesia de Avioso (Santa Maria),
concelho da Maia, onde reside na Rua de Terra Branca, 79, casado
em comunhão de adquiridos com Angélica de Azevedo Moreira
Gonçalves.

1.º

A sociedade adopta a denominação INEQSER � Infraestruturas,
Serviços e Equipamentos para Redes de Comunicações e Energia, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida do Conde Vizela, 26, freguesia de
Vila de Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto: projecto, execução e manuten-
ção de infra-estruturas de construção civil mecânicas, de energia
eléctrica e comunicações, bem como o fabrico, comercialização, ins-
talação e manutenção de equipamentos e sistemas para redes de
energia ou comunicações aplicadas a diversos sectores industriais e de
serviços.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
com objecto idêntico ou diferente deste.

4.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 10 000 euros, representa-
do por duas quotas iguais de 5000 euros, uma de cada sócio.

2 � Encontra-se realizado quanto a metade devendo a restante
metade ser realizada no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a sociedade,

assinando os competentes contratos de leasing;
b) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse, estabelecimentos comerciais de
e para a sociedade.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Falecimento do sócio.
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quanto por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal.
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c) Partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular.

d) Quando o sócio viole qualquer das obrigações que derivem do
pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida.

e) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12259233

MARINA ALMEIDA � SOCIEDADE
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4911/010606; inscrição E-1; número e data da apresentação: 8/
010606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.ª Marina Raquel Pinto de Almeida, número de identificação fis-

cal 200332597, natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto,
casada em comunhão de adquiridos com o segundo outorgante, com
quem reside.

2.º Luís Nelson Braga Lima, número de identificação fiscal
208034854, natural da freguesia de Roriz, deste concelho, residente
no Largo do Dr. Braga da Cruz, 32, 1.º, direito, freguesia e Vila das
Aves, deste concelho.

1.º

A sociedade adopta a firma Marina Almeida � Sociedade Mediação
de Seguros, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Augusto Marques, 60, rés-do-chão,
freguesia e Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto: mediação de seguros de vida e
não vida.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social, por deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a socie-

dade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e
para a sociedade.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271845

ARTUR COUTINHO � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4912/010606; inscrição E-1; número e data da apresentação: 9/
010606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Artur Joaquim Sampaio Coutinho, número de identificação

fiscal 156285959, natural da freguesia e Vila das Aves, deste conce-
lho, casado em comunhão de adquiridos com a segunda outorgante,
com quem reside, titular do bilhete de identidade n.º 8096262 emitido
em 10 de Março de 1997 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

2.ª Amélia Natália da Silva Monteiro Coutinho, número de identi-
ficação fiscal 184306531, natural da freguesia de Lordelo, concelho
de Guimarães, residente na Rua do Alto do Sobrado, da dita freguesia
e Vila das Aves, titular do bilhete de identidade n.º 10230472 emitido
em 11 de Maio de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma Artur Coutinho � Canalizações, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Alto de Sobrado, freguesia de Vila
das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio de materiais para canaliza-
ções e montagens.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social, por deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a socie-

dade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e
para a sociedade.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271837

AMBIAVE � SISTEMAS DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS E EFLUENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2851/931008; averbamento n.º 1 à inscrição E-1, averbamento
n.º 2 à inscrição E-1 e inscrição E-11; números e data das apresen-
tações: 6, 9 e 14/010531.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à cessação de funções
de gerência de José Manuel Simões Barreira de Almeida, por renúncia
em 3 de Maio de 2001 e de Altino Dias da Costa Campos, por
renúncia, em 3 de Maio de 2001.

Certifico ainda que a dita sociedade procedeu à alteração do con-
trato quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º, cuja redacção é do teor
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AMBIAVE � Sistemas de Tratamento
de Águas e Efluentes, L.da tem a sua sede na Rua do Professor Mário
Padrão, 299, apartado 383, freguesia de Bougado (São Martinho) na
cidade da Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 500 000$ e cor-
responde à soma de três quotas, uma com o valor nominal de 900 000$
de António Luís Félix de Castro e duas com o valor nominal de
300 000$, uma de Andrea Cristina de Oliveira Campos e outra de
Adriana de Oliveira Campos.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada por um gerente, sendo
por isso suficiente a sua intervenção para vincular a sociedade nos
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

É designado gerente o sócio António Luís Félix de Castro.

Depositado o texto completo alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12271110

MANUEL ANTÓNIO NETO PEREIRA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4919/010608; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/
010608.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Manuel António Neto Pereira, número de identificação fiscal

163244499, natural da freguesia de São Salvador do Campo, deste
concelho, casado em comunhão de adquiridos com a segunda outor-
gante, com quem reside, titular do bilhete de identidade
n.º 5824231 emitido em 14 de Setembro de 2000 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.ª Maria de Jesus Salgado da Costa, número de identificação fiscal
147797977, natural da freguesia de São Martinho do Campo, deste
concelho e residente na Travessa de Guindes, 149, dita freguesia de
São Salvador do Campo, titular do bilhete de identidade
n.º 8051692 emitido em 28 de Julho de 2000 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel António Neto Pereira,
Confecções, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Travessa de Guindes, 149, freguesia de São
Salvador do Campo, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto: confecção de artigos de vestuário e
têxteis lar em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, representado por duas quotas iguais de 7500 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios.

 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do montante do capital social, por deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) A compra e venda de viaturas automóveis de e para a socie-

dade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e
para a sociedade.

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12263583

TÊXTEIS GASPAR CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4904/010601; inscrição E-1; número e data da apresentação: 21/
010601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
António Gaspar de Azevedo Carneiro, natural da freguesia de

Sousela, concelho de Lousada, e mulher Florinda dos Santos Fer-
reira, natural da freguesia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso,
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes no lugar
de Paradela, dita freguesia de Vilarinho, titulares dos bilhetes de
identidade respectivamente n.os 7097738 e 8310749, ambos emiti-
dos em 20 de Agosto de 1998 em Lisboa pelos Serviços de Identi-
ficação Civil e dos números de identificação fiscal 104689560 e
157149790.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Têxteis Gaspar Carneiro, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Paradela, freguesia de Vilarinho,
concelho de Santo Tirso.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fiação, tecelagem, acabamentos de
algodão e têxteis em geral.

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 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade cabem a ambos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284785

FLORYS � FLORISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4913/010606; inscrição E-1; número e data da apresentação: 21/
010606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócia:
Carla Maria Rodrigues Gomes, casada com José Fernando da Silva

sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia e
concelho de Vila Nova de Famalicão, residente na Rua do Padre
António Vieira, 53, freguesia de Calendário, do mesmo concelho,
titular do bilhete de identidade n.º 10329822, emitido em 5 de Abril
de 2001 em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil e dos número
de identificação fiscal 208631666.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLORYS � Florista, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede no Edifício Cidany, loja 14, freguesia e con-
celho de Santo Tirso.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de flores, plantas e
sementes para jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284823

POLITROFA � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4907/010604; inscrição E-1; número e data da apresentação: 19/
010604.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Sócios:
1.º Manuel Rafael da Horta Alves Pereira, número de identifica-

ção fiscal 144302837, solteiro, natural da freguesia de Mosteiró,
concelho de Vila do Conde, onde reside na Rua de João Fonseca
Lapa, 352, 2.º, esquerdo, portador do bilhete de identidade
n.º 2852843, emitido em 22 de Outubro de 1997 no Porto pelos
Serviços de Identificação Civil.

2.º Adolfo da Cruz e Sá, número de identificação fiscal
157219526, natural da freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova
de Famalicão, onde reside na Rua de António Azevedo Oliveira,
5, casado com Maria Filomena Azevedo Cruz sob o regime de co-
munhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 5828442, emitido em 23 de Maio de 1996, em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLITROFA � Indústria de
Plásticos Reforçados, L.da e tem a sua sede na Avenida de São Gens,
Arravalde, freguesia de Alvarelhos, concelho da Trofa .

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
plásticos reforçados.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou 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.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 12284807

SANTARÉM
OURÉM

MEIRELES NETO � EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 32 B, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1754;
identificação de pessoa colectiva n.º 504529390.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 13991892

ELECTRO OLIVAL � COMÉRCIO
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 324;
identificação de pessoa colectiva n.º 500812772.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12211559

SURGINOVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, 2, 1.º, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1132;
identificação de pessoa colectiva n.º 503172863.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614615

MÓVEIS T. M. � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 649;
identificação de pessoa colectiva n.º 501912495.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12184209

AQUIMAR � MÁRMORES DA CUMIEIRA, L.DA

Sede: Cumieira, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501840311.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642090

REVIGON � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 502053879.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12200425

SIMOLIZ � CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Manalvo, 7, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101482.

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, realizada
em 30 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16620569

TRIMA � TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Pederneira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 501993215.

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, realizada
em 26 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12185850

REIS & FRANCISCO � DISTRIBUIÇÃO EUROPEIA
DE AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 94,
Nossa Senhora Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1268;
identificação de pessoa colectiva n.º 503390763.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201596

MOLAS OURIENSE, L.DA

Sede: Escandarão, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 770;
identificação de pessoa colectiva n.º 502156120.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201570

ARQUIVERSO � ARQUITECTURA E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 235,
1.º, escritório n.º 1, Nossa Senhora Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1555;
identificação de pessoa colectiva n.º 504048228.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201537

CRUZ & GOMES, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 708;
identificação de pessoa colectiva n.º 502027576.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12184071

ADEGA FUNDA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 501889116.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12184101

CLASSIC-GESSO � DECORAÇÕES EM GESSO, L.DA

Sede: Rua do 13 de Maio, Edifício Fonte Nova,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1497;
identificação de pessoa colectiva n.º 503903507.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12184098

AUTO IDEAL DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 500035245.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16615450

MECAF � MECÂNICA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Eira da Pedra, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1248;
identificação de pessoa colectiva n.º 503367664.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201340

OPTIFÁTIMA � ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Sede: Rua de Santa Clara, Moita Redonda, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1504;
identificação de pessoa colectiva n.º 503921610.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201294

BRUMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 87, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1627;
identificação de pessoa colectiva n.º 504200054.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201332

SUPERNOVE OURÉM � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Quinta da Sapateira,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1036;
identificação de pessoa colectiva n.º 502827378.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 30 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614534

CAFÉ CENTRAL DE OURÉM, L.DA

Sede: Praça de Agostinho Albano de Almeida, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1116;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015334.

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, realizada
em 27 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12185825

GIL & MENDES, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 726;
identificação de pessoa colectiva n.º 502092092.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201278

MÁRMORES PEREIRA MARQUES, L.DA

Sede: Cumieira, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 740;
identificação de pessoa colectiva n.º 502118342.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12201073

ESPINGARDARIA BONZÃO, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1317;
identificação de pessoa colectiva n.º 503483974.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16620950

SOLEIJO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES,
GRANITOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Alveijar, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503577510.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12201200

RESIDENCIAL SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504606476.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12201111

RESIDENCIAL DA PAZ � MANUEL ANTUNES SILVA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1628;
identificação de pessoa colectiva n.º 504200038.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12201120

CARBOMIÃO � SOCIEDADE DE CARBONATOS MIÃO, L.DA

Sede: Rotunda Norte, Edifício Fórum Parque,
bloco 3, loja C, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504367056.

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, realizada
em 2 de Abril de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 12201170

CITY FERRUS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa,
11, Nossa Senhora Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534416.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 16621042
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IMOFÁTIMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 26 A,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1417;
identificação de pessoa colectiva n.º 503713171.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614496

METALCANAL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada de Ourém, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917660.

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, realizada
em 29 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642511

METALCANAL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada de Ourém, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917660.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642546

FLEXITEMP � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, Edifício Castelo, 1.º,
porta 1, Nossa Senhora Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1794;
identificação de pessoa colectiva n.º 504770942.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12185132

MOVIOR � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Laranjeiras, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957812.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12303216

LOMBAPEÇAS � ACESSÓRIOS E VEÍCULOS, L.DA

Sede: Lombas, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1535;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015931.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614607

CAXARIBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538523.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12185124

HENRIQUES & PEREIRA, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 89;
identificação de pessoa colectiva n.º 500133921.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614593

MENSAGEM IDEAL � SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 5, loja 2,
Moitas, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1702;
identificação de pessoa colectiva n.º 504392760.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642538
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CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA
DE S. RICARDO � DO DR. HORÁCIO LOPES, L.DA

Sede: Rua do Mercado, 18, 1.º, esquerdo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1768;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340930.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614585

MALHADA LAGOENSE � CRIAÇÃO E COMÉRCIO
DE GADO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1439;
identificação de pessoa colectiva n.º 503761990.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642520

FARIA LOPES & REIS, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Tomareis, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 502654953.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614569

MARNEPELES � CENTRO DE LIMPEZA
E RENOVAÇÃO DE PELES, L.DA

Sede: Rua do Rosário, sem número de polícia,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1740;
identificação de pessoa colectiva n.º 504557874.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12201480

TRANSPORTES PETROIBÉRICA, S. A.
Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1657;
identificação de pessoa colectiva n.º 500495360.

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, realizada
em 29 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200620

REPARADORA � DIESELTURBO OUREENSE, L.DA

Sede: Regato, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980318.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620186

ESTOFOIDEAL � INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Sede: Caridade, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1157;
identificação de pessoa colectiva n.º 503152323.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200255

PASTELARIA ORQUÍDEA MELO & ALMEIDA, L.DA

Sede: Praça do Dr. Agostinho Albano de Almeida, 19,
 Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1314;
identificação de pessoa colectiva n.º 503484237.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620160

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & SOUSA, L.DA

Sede: Outeiro das Matas, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1045;
identificação de pessoa colectiva n.º 502864133.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620151
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FERNANDO PAULINO & FILHOS, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1324;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518140.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620143

JOSÉ DOS REIS PEREIRA JACINTO & FILHO, L.DA

Sede: Travessa da Bela Vista, 4, 2.º, esquerdo,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 501278796.

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, realizada
em 29 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620135

GOMES & CARREIRA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
sem número de polícia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 411;
identificação de pessoa colectiva n.º 501189653.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620127

LUSOMI � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, lote 6, cave, porta AB, Cova da
Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1548;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041827.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620100

LAVANDARIA ANITA, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 77,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1182;
identificação de pessoa colectiva n.º 503207861.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620097

JOUGUINHO, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1773;
identificação de pessoa colectiva n.º 504672266.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620089

TRANSPORTES MANUEL VIEIRA, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 23, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1736;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534009.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200271

RIBEIRO & FILHO, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, 30, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1352;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588830.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620364

EUROPA FOGÕES, L.DA

Sede: Rua de São Mateus, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1564;
identificação de pessoa colectiva n.º 504068792.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620356
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MARQUES & MARTINS, L.DA

Sede: Rua de São Mateus, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1305;
identificação de pessoa colectiva n.º 503505021.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620348

TRANSPORTES BROLIVEIRA, L.DA

Sede: Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1022;
identificação de pessoa colectiva n.º 500425353.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620330

VILARCORTES � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres, Nossa
Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504550950.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620321

SONABRASA, SNACK BAR, L.DA

Sede: Rotunda Sul, 24, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1176;
identificação de pessoa colectiva n.º 503207896.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620313

GUIMAVALE � CONSTRUTORA, L.DA

Sede: Rotunda Sul, 19, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1705;
identificação de pessoa colectiva n.º 504539400.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620305

MACOFAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1598;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158287.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620291

LOFEL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 500610002.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620283

DAVID ANTÓNIO VAZ DE ALMEIDA, L.DA

Sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 1 a 5, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 500731454.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620275

JOFILSERV � PUBLICIDADE, VENDING E
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria Almeida, bloco 1, 3,
loja 4, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 501217274.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620070
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CAXARIAUTO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Caxarias Norte, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 501412964.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620062

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MÓVEIS VILARENSE, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501791663.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620054

ALFAMÓVEIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 502291184.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620046

MÓVEIS FLORESTA � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MÓVEIS E ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua da Biblioteca Cultural Vilarense,
Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 930;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550473.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620038

SOCOVIMP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1771;
identificação de pessoa colectiva n.º 504617834.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620020

CAXARIOBRAS � ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Zona Industrial da Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504125915.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620011

METALÚRGICA MODERNA DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 304;
identificação de pessoa colectiva n.º 500772142.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16615700

SOMOSEL � SOCIEDADE DE MOTO-SERRAS, L.DA

Sede: Corredoura, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500273090.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16615697

LAGOAESTUQUE, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115703.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16615689
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ARTEOURÉM � PAPELARIA E ARTES, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 222,
cave, loja 1, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1872;
identificação de pessoa colectiva n.º 504863959.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16615670

TERMOURÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cabiçalva, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641367.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16615662

SOCIEDADE OURIENSE DE AVES, L.DA

Sede: Casal da Charnequinha, lote 3 A, 2.º, esquerdo, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1174;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192287.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12185370

CASA ADÃO � MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Neves Eliseu,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 810;
identificação de pessoa colectiva n.º 502266724.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12185353

TOMÉ & LEITÃO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Agostinho Albano de Almeida, 6,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501062416.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16615654

CONSTRUÇÕES MIGUEL & GONÇALVES, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173240.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12185337

CARLOS FERREIRA & ARMANDO FERREIRA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 11, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1501;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916412.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12185361

ESCOLA DE CONDUÇÃO FATIMENSE, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 501409190.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620380

TERRAS D�EL REI HOTEL, L.DA

Sede: Carregal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 502504790.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620623
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ALFREDO MANUEL LOURENÇO HENRIQUES, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015350.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620615

FORMA � ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Afonso Gaio, 5, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 502687347.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620178

ARTIMOL � ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 291;
identificação de pessoa colectiva n.º 500751366.

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, realizada
em 29 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620267

SOCIEDADE CENTRAL DE MADEIRAS DE VILÕES, L.DA

Sede: Vilões, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 500987890.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620259

MANUEL VIEIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 500796610.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620240

VELHA OURÉM COMERCIAL � REPRESENTAÇÕES
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Travessa de Castela, 11,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1809;
identificação de pessoa colectiva n.º 504530968.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620119

FÁBRICA CERÂMICA VELHA OURÉM, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 502313820.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620232

RURALINVESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Alves Correia da Silva,
Edifício Ganita, 3.º, direito, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1766;
identificação de pessoa colectiva n.º 504675630.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620224

GESTIVAGA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Jacinta Marto, sem número de polícia, Cova da
Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1767;
identificação de pessoa colectiva n.º 504679589.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620216
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VIEIRAS & DAVID � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503003590.

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, realizada
em 31 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620372

INVESTORÉM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Alves Correia da Silva, Edifício
Ganita, 3.º, direito, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1170;
identificação de pessoa colectiva n.º 503172731.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620208

MEGAPC � INFORMÁTICA E SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, 221, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1584;
identificação de pessoa colectiva n.º 504125931.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 16620194

PETROIBÉRICA � SOCIEDADE DE PETRÓLEOS
IBERO LATINOS, S. A.

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502840153.

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, realizada
em 30 de Março de 2001.

Conferida está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 12200611
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