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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo

Serviço Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 20/DI/01

1 � Nome, endereço do serviço que põe a obra a concurso e que
adjudicará a empreitada � Direcção de Infra-Estruturas do Coman-
do Logístico e Administrativo da Força Aérea, Avenida da Força
Aérea Portuguesa, edifício A, 6.º piso, Alfragide, 2724-506 Ama-
dora.

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

3 � a) Local de execução � COFA, Monsanto, Lisboa.
b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e

sua descrição � construção dos clubes de oficiais e sargentos do
COFA. Demolição do interior do edifício existente, contenção de
fachadas, execução da estrutura em betão armado, alvenarias, redes
internas de águas, esgotos, electricidade, telefones, aquecimento e
acabamentos gerais de construção civil.

c) Preço base � 130 000 contos.
4 � Prazo de execução da obra � 240 dias.
5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que po-

dem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documen-
tos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças, bem
como a data limite para fazer esses pedidos � Tesouraria do Ser-
viço Administrativo da Força Aérea (CLAFA), edifício A, 2.º piso,
Avenida da Força Aérea Portuguesa, Alfragide, 2724-506 Amadora,
todos os dias úteis, das 9 horas e 15 minutos às 11 horas e 45 mi-
nutos, excepto aos sábados.

b) Montante e modalidade de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares � 50 000$, em cheque ou numerário.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
15 horas do dia 18 de Dezembro de 2001, mas caso se verifique
atraso na publicação do anúncio no Diário da República será o prazo
de entrega das propostas prorrogado pelo período conveniente, a
fim de dar cumprimento ao disposto nos artigos 83.º e 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Direc-
ção de Infra-Estruturas do Comando Logístico e Administrativo da
Força Aérea, edifício A, 6.º piso, Avenida da Força Aérea Portugue-
sa, Alfragide, 2724-506 Amadora.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � português.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � o concorrente ou quem o represente.

b) Data, hora e local desse acto � 1.º dia útil imediato ao dia
do termo do prazo para apresentação das propostas, pelas 10
horas, na Direcção de Infra-Estruturas do CLAFA, edifício A, piso
6, Avenida da Força Aérea Portuguesa, Alfragide, 2724-506
Amadora.

8 � Cauções e garantias eventualmente exigidas � nenhumas no
acto do concurso.

9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de finan-
ciamento e de pagamento e ou referência às disposições legais
ou regulamentares que as estabeleçam � empreitada por preço
global.

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que, eventualmente, venha a
ser adjudicada a empreitada � consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária.

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

a) Natureza e classificação das autorizações constantes
do certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas:

Alvará da 1.ª categoria:

1.ª subcategoria da classe correspondente ao valor
global da proposta;

5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias
da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados a que respeitem;

Alvará da 5.ª categoria:

1.ª e 8.ª subcategorias da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados a que respeitam;

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

c) Outras condições mínimas de carácter económico ou téc-
nico � as previstas nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, nas Portarias n.os 412-F/99,
412-J/99 e 412-H/99, todas de 4 de Junho, devendo o con-
corrente apresentar os necessários documentos comprovati-
vos para, à luz das normas e diplomas referidos e face ao
valor da proposta, se aferir da sua capacidade financeira,
económica e técnica para execução da obra.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias.
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13 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta
economicamente mais vantajosa, com ponderação dos seguintes
factores de apreciação das propostas:

Maior valia técnica da proposta;
Menor preço.

Escala
Factores de apreciação de Peso

classificação

Melhor valia técnica da proposta ........... 1 a 5 55  %
Menor preço ............................................ 1 a 5 45  %

14 � Outras informações � o concurso e todos os demais trâmi-
tes da empreitada decorrerão de acordo com o estabelecido no pro-
grama do concurso e no caderno de encargos que se encontram in-
tegrados nos documentos contratuais do presente procedimento,
sendo no entanto observadas todas as disposições imperativas do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que prevalecerão em qual-
quer caso sobre todas as demais regras.

15 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias ou menção da sua não
publicação � não publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias.

16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Novembro de 2001.

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

6 de Novembro de 2001. � O Chefe do Serviço Int.º � José Isidro
Maltez Capucho, TCOR/ADMAER. 18-2-018 682

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Direcção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial

Anúncio

Concurso público n.º 31/2002, para prestação de
serviços de vigilância e segurança nas instalações
dos serviços centrais da Direcção-Geral dos Ser-
viços Prisionais.

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral dos Serviços Prisio-
nais, Divisão de Gestão Patrimonial e de Aprovisionamento, sita na
Avenida da Liberdade, 9, 3.º e 4.º pisos, 1250 Lisboa Codex (telefo-
ne: 218812200; fax: 218812201), e é efectuado nos termos do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

2 � O objecto do concurso consiste na aquisição de serviços de
vigilância e segurança.

Categoria e descrição do bem, segundo a Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, de 16 de Junho � grupo 74.6, categoria 74.60.01, sub-
categoria 74.60.15.

3 � Local da prestação de serviços � os serviços deverão ser
prestados nas instalações dos Serviços Centrais da Direcção-Geral
dos Serviços Prisionais, sitos na Avenida da Liberdade, 9, cave, 1.º,
2.º, 3.º, 4.º, 8.º e 9.º pisos e anexo ao mesmo edifício, com entrada
pela Rua da Glória, 2 (1.º e 2.º pisos), nos termos do programa do
concurso e caderno de encargos.

4 � Prazo de duração � o contrato a celebrar terá início em 1 de
Janeiro de 2002 e vigorará até 31 de Dezembro de 2002.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços � titulares de empresas de cujo objecto social
conste o exercício de actividades de segurança privada e devidamen-
te credenciados;

6 � A adjudicação será feita para a totalidade da prestação dos
serviços de vigilância e segurança, de acordo com o programa do
concurso e caderno de encargos.

7 � Não serão admitidas propostas com variantes nem altera-
ções às cláusulas do caderno de encargos.

8 � Os concorrentes deverão preencher as formalidades necessá-
rias para apreciação das condições de carácter profissional, técnico
e económico, considerando-se possuírem:

a) Habilitação profissional � os concorrentes que sejam titu-
lares de empresas de cujo objecto social conste a realização

de actividades de vigilância e segurança e que estejam de-
vidamente credenciadas para o exercício da actividade de
segurança privada, nos termos do artigo 21.º do Decreto-
-Lei n.º 231/98, de 22 de Junho;

b) Capacidade financeira � os concorrentes que tenham efec-
tuado volume global de negócios, em pelo menos um ano
do último triénio, igual ou superior a 500 mil contos.

9 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se disponíveis na Secção de Património e Aprovisionamento,
sita na morada indicada em 1, todos os dias úteis, das 10 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas, desde a data da publi-
cação do presente anúncio até ao dia e hora em que realizará o acto
público.

b) O pedido de cópias do processo do concurso deverá ser feito
até cinco dias antes da data limite para entrega das propostas, na
morada indicada no n.º 1.

c) As cópias do processo do concurso serão fornecidas aos inte-
ressados mediante pagamento prévio de 15 000$ (com IVA incluído
à taxa legal em vigor), em numerário, vale de correio ou por cheque
passado à ordem da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais. Se for
solicitado o envio pelo correio, os portes serão a pagar pelo desti-
natário.

10 � a) As propostas deverão ser entregues na Direcção-Geral
dos Serviços Prisionais, Divisão de Gestão Patrimonial e de Aprovi-
sionamento, na morada indicada no n.º 1, em mão, contra recibo,
ou pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

b) O prazo de entrega termina às 17 horas do 15.º dia a contar da
data da publicação do presente anúncio no Diário da República.

c) As propostas serão obrigatoriamente instruídas com os documen-
tos que constam do programa do concurso e caderno de encargos,
em língua portuguesa, ou acompanhadas de tradução devidamente
legalizada.

11 � a) O acto público do concurso terá lugar no dia útil ime-
diato à data limite para apresentação das propostas, na Direcção-
-Geral dos Serviços Prisionais, na morada indicada no n.º 1, pelas
10 horas e 30 minutos.

b) Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e ou seus representantes de-
vidamente credenciados para o efeito.

12 � Critério de adjudicação � unicamente o do mais baixo pre-
ço. No caso de haver propostas com o mesmo preço, constituem
factores de preferência, sucessivamente, ter sido adjudicatário no ano
anterior, possuir o maior volume de negócios e dispor de seguro de
responsabilidade civil de maior valor.

13 � Os concorrentes ficarão obrigados a manter as suas propos-
tas até 31 de Janeiro de 2002.

14 � O concorrente a quem for adjudicada a prestação de servi-
ços prestará uma caução no valor de 5 % do valor total do forneci-
mento adjudicado (com exclusão do IVA).

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

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

17 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 9 de Novembro de 2001.

18 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 9 de Novembro de 2001.

8 de Novembro de 2001. � O Subdirector-Geral, António Fer-
reira dos Santos. 03-2-45 013

Anúncio

Concurso público n.º 32/2002, para prestação de
serviços de limpeza nas instalações dos Serviços
Centrais da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais.

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral dos Serviços Prisio-
nais, Divisão de Gestão Patrimonial e de Aprovisionamento, sita na
Avenida da Liberdade, 9, 3.º e 4.º pisos, 1250 Lisboa Codex (telefo-
ne: 218812200; fax: 218812201) e é efectuado nos termos do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

2 � O objecto do concurso consiste na aquisição de serviços de
limpeza para as instalações dos Serviços Centrais desta Direcção-
-Geral, sitas na Avenida da Liberdade, 9, 1.º a 4.º andar e 8.º e 9.º
andares e anexo da Rua da Glória, 4; sitas na Travessa da Cruz do
Torel, 1; sitas na Rua do Marquês da Fronteira, 54, todas em
Lisboa.
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Categoria e descrição do bem, segundo a Classificação Estatística
de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, de 16 de Junho � categoria 74.70.1, subcategorias
74.70.13. e 74.60.12.

3 � Local da prestação de serviços � os serviços deverão ser
prestados nas instalações dos Serviços Centrais da Direcção-Geral
dos Serviços Prisionais referidas no número anterior;

4 � Prazo de duração � o contrato a celebrar tem o seu início
previsto para 1 de Janeiro de 2002 e vigorará até 31 de Dezembro
de 2002.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços � titulares de empresas de cujo objecto social
conste o exercício de actividades de limpeza.

6 � A adjudicação será feita para a totalidade da prestação dos
serviços, de acordo com o programa do concurso e caderno de en-
cargos, não sendo admitidas propostas relativas a parte dos serviços
objecto do concurso.

7 � Não serão admitidas propostas com variantes nem altera-
ções às cláusulas do caderno de encargos, com excepção do número
de empregados da empresa a afectar ao serviço, podendo ser apre-
sentado um número superior ao mínimo exigido no caderno de en-
cargos, sem que tal constitua condição especial relevante na apre-
ciação das propostas.

8 � Os concorrentes deverão preencher as formalidades necessá-
rias para apreciação das condições de carácter profissional, técnico
e económico, considerando-se possuírem:

a) Habilitação profissional � os concorrentes que sejam titu-
lares de empresas de cujo objecto social conste a realização
de actividades de limpeza;

b) Capacidade financeira � os concorrentes que tenham efec-
tuado volume global de negócios, em pelo menos um ano
do último triénio, igual ou superior a 25 000 contos.

9 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se disponíveis na Secção de Património e Aprovisionamento,
sita na morada indicada no n.º 1, todos os dias úteis, das 10 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas, desde a data da publi-
cação do presente anúncio até ao dia e hora em que realizará o acto
público.

b) O pedido de cópias do processo do concurso deverá ser feito
até cinco dias antes da data limite para entrega das propostas, na
morada indicada no n.º 1.

c) As cópias do processo do concurso serão fornecidas aos inte-
ressados mediante pagamento prévio de 15 000$ (com IVA incluído
à taxa legal em vigor), em numerário, vale de correio ou por cheque
passado à ordem da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais. Se for
solicitado o envio pelo correio, os portes serão a pagar pelo desti-
natário.

10 � a) As propostas deverão ser entregues na Direcção-Geral
dos Serviços Prisionais, Divisão de Gestão Patrimonial e de Aprovi-
sionamento, na morada indicada no n.º 1, em mão, contra recibo,
ou pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

b) O prazo de entrega termina às 17 horas do 15.º dia a contar da
data da publicação do presente anúncio no Diário da República.

c) As propostas serão obrigatoriamente instruídas com os documen-
tos que constam do programa do concurso e caderno de encargos,
em língua portuguesa, ou acompanhados de tradução devidamente
legalizada.

11 � a) O acto público do concurso terá lugar no dia útil ime-
diato à data limite para apresentação das propostas, na Direcção-
-Geral dos Serviços Prisionais, na morada indicada no n.º 1, pelas
10 horas e 30 minutos.

b) Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e ou seus representantes de-
vidamente credenciados para o efeito.

12 � Critério de adjudicação � unicamente o do mais baixo pre-
ço. No caso de haver propostas com o mesmo preço, constituem
factores de preferência, sucessivamente, ter sido adjudicatário no ano
anterior, possuir o maior volume de negócios e dispor de seguro de
responsabilidade civil de maior valor.

13 � Os concorrentes ficarão obrigados a manter as suas propos-
tas ate 31 de Janeiro de 2002.

14 � O concorrente a quem for adjudicada a prestação de servi-
ços prestará uma caução no valor de 5 % do valor total do forneci-
mento adjudicado (com exclusão do IVA).

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

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

selho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Setembro de 1994.

17 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica em 9 de Novembro de 2001.

18 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 9 de Novembro de 2001.

8 de Novembro de 2001. � O Subdirector-Geral, António Fer-
reira dos Santos. 02-3-45 012

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial
da Justiça

Anúncio

Concurso público para a empreitada de obras de rea-
bilitação dos edifícios da Rua do Comércio, 40 a
64, em Lisboa.

1 � Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça,
Rua do Ouro, 6, 1149-019 Lisboa [telefone: 213222300 (ext.: 5447);
telefax: 213462656].

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 � Rua do Comércio, 40 a 64, Lisboa.
b) Designação da empreitada � obras de reabilitação dos edifí-

cios da Rua do Comércio, 40 a 64, em Lisboa.
Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � demoli-

ções, execução de estrutura, cobertura, rebocos, impermeabiliza-
ções, pinturas exteriores, esta empreitada inclui elaboração do
projecto de execução, estudo geotécnico e obras de reabilitação
dos edifícios.

Descrição � trabalhos classificados por 45210000-9 no Voca-
bulário Comum para os Concursos Públicos (CPV), publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setem-
bro de 1996.

Características gerais da obra � obras de reabilitação dos edifícios,
incluindo elaboração do projecto de execução e estudo geotécnico.

Preço base do concurso � 200 000 000$, que correspondem a
997 595,79 euros, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 365 dias seguidos, incluindo
sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser examinados no Instituto de Gestão Financeira e Patri-
monial da Justiça, Rua do Ouro, 6, 2.º, Lisboa, das 10 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 mi-
nutos.

b) Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso devem ser apresentados até ao dia 26 de Dezembro de 2001,
na sociedade Planimétrica, L.da, sita na Travessa de São Plácido,
48-A (telefone: 213976155; fax: 213956458), em Lisboa.

c) A duplicação será paga directamente pelos concorrentes à
empresa indicada.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 9 de
Janeiro de 2002.

b) As propostas serão entregues ou remetidas pelo correio ofi-
cial, sob registo e com aviso de recepção, para o serviço indicado
no n.º 1.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão redi-
gidos em língua portuguesa. Os documentos que, pela sua própria
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada em relação à qual
o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir as devidamente credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia 10
de Janeiro de 2002, no serviço indicado no n.º 1.

8 � Não é exigida caução provisória.
9 � A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efec-

tuados por medição, com observância do disposto nos artigos 202.º
e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financia-
mento terá como fonte o PIDDAC do Instituto de Gestão Financei-
ra e Patrimonial da Justiça.

10 � A modalidade jurídica de associação que deve adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que venha eventualmente a ser
adjudicada a empreitada é o de agrupamento complementar de em-
presas (ACE).

11 � Só podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
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Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:

A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da sua proposta;

3.ª, 5.ª, 6.ª, 9.ª, 13.ª subcategorias da 1.ª categoria; 1.ª e
10.ª subcategorias da 5.ª categoria; 1.ª, 3.ª, 5.ª, 12.ª,
13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria nas
classes correspondentes aos valores dos trabalhos es-
pecializados que lhes respeitam;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiros de obras públicas que apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado
à obra posta a concurso, emitido por uma das autoridades
competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I ao progra-
ma de concurso, o qual indicará os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económi-
ca e capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificados de classificação de emprei-
teiros de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição na 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 do concurso.

12 � O prazo mínimo de validade das propostas é o legal.
13 � A adjudicação da empreitada será feita ao concorrente que

apresentar a proposta economicamente mais vantajosa, à qual se
chegará através da aplicação dos seguintes factores, com a seguinte
ponderação:

1.º Preço � 50 %;
2.º Valia técnica da proposta � 25 %;
3.º Projecto base � 25 %.

A valia técnica da proposta será avaliada com base nos seguintes
subfactores e respectiva ponderação:

Memória descritiva, programa de trabalhos � 10 %;
Pessoal e equipamento afecto à obra � 10 %;
Nota justificativa do preço proposto, lista de preços unitários,

plano de pagamentos � 5 %.

O projecto base será avaliado com base nos seguintes subfactores
e respectiva ponderação:

Metodologia de Intervenção � 10 %;
Equipa projectista � 5 %;
Solução construtiva � 10 %.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � O presente anúncio foi enviado para publicação ao Diário

da República em 8 de Novembro de 2001.

8 de Novembro de 2001. � A Presidente do Conselho Directivo,
Ana Paula Vitorino. 03-2-44 997

Anúncio

Concurso limitado por prévia qualificação para a ela-
boração do projecto do edifício dos tribunais cri-
minais do Porto.

1 � Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça
(IGFPJ), Rua do Ouro, 6, 2.º, 1194-007 Lisboa (telefone:
213222434; fax: 213225008).

2 � Elaboração do projecto do edifício dos tribunais criminais do
Porto.

3 � Concurso limitado por prévia qualificação, nos termos do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Categoria e descrição dos serviços � categorias 74.20.2 e
74.20.3, relativas à Classificação Estatística de Produtos por Acti-
vidade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de
Junho de 1998.

5 � a) O processo de concurso pode ser consultado no Instituto
de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, Rua do Ouro, 6, 2.º,

Lisboa, das 10 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

b) Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso devem ser apresentados na sociedade Arnaldo e Francisco
Costa, L.da, Rua de David de Sousa, 13-C e 17-A, em Lisboa (tele-
fone: 217960339; fax: 217938640).

6 � a) As candidaturas serão entregues até às 17 horas do dia
8 de Janeiro de 2002, no Instituto de Gestão Financeira e Patrimo-
nial da Justiça, Rua do Ouro, 6, 2.º, em Lisboa.

b) As candidaturas e os documentos que as acompanham serão
redigidos em língua portuguesa. Os documentos que, pela sua pró-
pria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada, em relação à
qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Os elementos que constituem as equipas concorrentes devem
ser possuidores das habilitações académicas e membros das organi-
zações profissionais específicas para a elaboração de projectos e ter
a experiência em projectos de dimensão semelhante ao do objecto
do presente concurso.

8 � Os critérios de selecção das candidaturas são:

a) Qualidade dos projectos elaborados para entidades públicas
e ou privadas com dimensão e complexidade semelhante à
do presente concurso nos últimos cinco anos;

b) Qualidade e reconhecimento das obras projectadas e reali-
zadas pelo coordenador do projecto, verificado através de
documentos comprovativos.

9 � Aos cinco candidatos seleccionados serão enviados, por car-
ta registada, convites para a apresentação de propostas.

10 � Os critérios de apreciação e hierarquização das soluções de
projecto são:

a) O cumprimento das exigências do caderno de encargos, com
uma ponderação de 75 %;

b) A estética de integração no local e adequação da imagem pro-
posta à função institucional, com uma ponderação de 15 %;

c) Economia da solução proposta, com uma ponderação de 10 %.

As alíneas anteriores são pontuadas por cada um dos elementos
do júri, mediante a atribuição de pontos de acordo com o seguinte:

Muito bom � 10 pontos;
Bom � 7 pontos;
Suficiente � 4 pontos;
Insuficiente � 1 ponto.

11 � A deliberação formal do júri não vincula a entidade compe-
tente para adjudicar.

12 � Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 164.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o concurso pode conferir ou não
o direito à celebração do contrato.

13 � Aos três candidatos melhor posicionados que tenham apre-
sentado proposta é concedido um prémio no valor de 7481,97 eu-
ros (1 500 000$) cada. Aos restantes candidatos que tenham apre-
sentado proposta é concedido um prémio no valor de 4987,98 euros
(1 000 000$). Esta disposição não se aplica ao concorrente proposto
para adjudicação, desde que seja celebrado com ele o contrato para
elaboração do projecto.

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

15 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 9 de Novembro de 2001.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias em [..]

17 � O presente anúncio foi recebido no Serviço de Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias em [..]

8 de Novembro de 2001. � A Presidente do Conselho Directivo,
Ana Paula Vitorino. 03-2-44 998

Anúncio

Concurso público para a elaboração do projecto do
Tribunal de Família e Menores e Tribunal do Traba-
lho do Porto.

1 � Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça
(IGFPJ), Rua do Ouro, 6, 2.º, 1149-007 Lisboa (telefone:
213222435; fax: 213225008)

2 � Elaboração do projecto do Tribunal de Família e Menores e
Tribunal do Trabalho do Porto.

3 � Concurso público.
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4 � As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 20 de
Fevereiro de 2002, no IGFPJ, Rua do Ouro, 6, 2.º, em Lisboa.

5 � As propostas são válidas pelo prazo mínimo de 60 dias con-
tados da data de sessão da abertura das propostas.

6 � O acto público de abertura das propostas realiza-se no IGFPJ,
no dia 21 de Fevereiro de 2002, pelas 10 horas, perante um júri
constituído maioritariamente por técnicos do IGFPJ e por um re-
presentante da Câmara Municipal do Porto, podendo assistir ao acto
público todas as pessoas interessadas e intervir as devidamente cre-
denciadas.

7 � Os concorrentes devem ser possuidores das habilitações aca-
démicas e membros das organizações profissionais específicas para
a elaboração de projectos e o coordenador do projecto ter a expe-
riência em projectos de dimensão semelhante ao do objecto do pre-
sente concurso.

8 � Os concorrentes que não possuam aptidão técnica para o
desenvolvimento do projecto objecto do presente concurso são ex-
cluídos.

9 � Os critérios de apreciação e hierarquização das soluções de
projecto são:

a) O cumprimento das exigências do caderno de encargos, com
uma ponderação de 75 %;

b) A qualidade formal/estética de integração no local, com uma
ponderação de 15 %;

c) A adequação da imagem proposta à função institucional,
com uma ponderação de 10 %.

As alíneas anteriores são pontuadas por cada um dos elementos
do júri, mediante a atribuição de pontos de acordo com o seguinte:

Muito bom � 10 pontos;
Bom � 7 pontos;
Suficiente � 4 pontos;
Insuficiente � 1 ponto.

10 � As deliberações do júri sobre a hierarquização ou a qualifi-
cação como inaceitáveis das soluções de projecto têm carácter téc-
nico definitivo.

11 � Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 164.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o concurso pode conferir ou não
o direito à celebração do contrato.

12 � Aos três primeiros classificados é concedido um prémio no
valor de 2992,79 euros (600 000$), cada.

13 � Não se aplica o disposto no número anterior ao concorren-
te proposto para adjudicação desde que seja celebrado com ele o
contrato para a elaboração do projecto.

14 � a) O processo de concurso pode ser consultado no IGFPJ,
das 10 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

b) Os pedidos para fornecimento de cópias do processo de con-
curso devem ser apresentados na sociedade Arnaldo e Francisco
Costa, L.da, Rua de David de Sousa, 13-C e 17-A, em Lisboa (tele-
fone/fax: 217960339).

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

16 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 9 de Novembro de 2001.

17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias em [..]

18 � O presente anúncio foi recebido no Serviço de Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias em [..]

8 de Novembro de 2001. � A Presidente do Conselho Directivo,
Ana Paula Vitorino. 03-2-44 999

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação de Lisboa

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
n.º 93/2001, para construção da vedação e remo-
ção para vazadouro dos pavilhões pré-fabricados
leves da Escola Secundária D. Inês de Castro, Al-
cobaça.

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

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

3 � a) Local de execução � Escola Secundária D. Inês de Cas-
tro, Alcobaça.

b) Designação da empreitada � construção da vedação e remo-
ção para vazadouro dos pavilhões pré-fabricados leves.

c) Preço base � em escudos: 32 916 800$; em euros: 164 188,31
euros.

4 � Prazo de execução � 90 dias, incluindo sábados, domingos e
feriados, trabalho nocturno e diurno além do horário normal.

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

b) A aquisição dos elementos referidos no n.º 5, alínea a), pode
ser feita na mesma morada, devendo ser solicitados obrigatoriamen-
te, por escrito (fax: 218479885), dentro do primeiro terço do pra-
zo do concurso, nas condições previstas no n.º 1.3 do programa de
concurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:

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

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

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

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

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

11.3 � Poderão igualmente concorrer:

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

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

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

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

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

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

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

República � 8 de Novembro de 2001.
16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. � 8 de Novembro de 2001.

Pelo Director Regional, o Director Regional-Adjunto, João Sena.
4-2-16 610

Direcção Regional de Educação do Norte

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção
de um pavilhão desportivo (30 × 16 c/ sala espe-
cializada), incluindo arranjos de espaços exterio-
res na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Dr. Car-
los Alberto Ferreira de Almeida, concelho de Santa
Maria da Feira.

1 � Concurso público promovido pela Direcção Regional de Edu-
cação do Norte, Direcção de Serviços de Recursos Materiais, Rua de
António Carneiro, 8, 4349-003 Porto (telefone: 225191100; fax:
225103151).

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 � na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos
de Dr. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Rua do Prémio Nobel da
Paz-1996, lugar do Cavaco, 4520-240 Santa Maria da Feira

b) Empreitada de construção de um pavilhão desportivo escolar,
compreendendo construção civil, instalação eléctrica e instalação
mecânica a realizar por preço global, e tratamento de espaços exte-
riores, redes exteriores de esgotos e águas, redes de cabos e ilumina-
ção exterior por série de preços, tudo de acordo com os projectos,
programa de concurso e caderno de encargos.

CPV � 45 21 15 31-0.
c) Valor para efeito do concurso é de 572 354 euros (PTE

114 756 056), não incluindo o IVA.
4 � Prazo de execução � 210 dias, a iniciar no 1.º trimestre do

ano de 2002.
4.a) O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados na Direcção de Serviços de Recursos Materiais
da Direcção Regional de Educação do Norte, Rua de António Car-
neiro, 8, 4349-003 Porto, podendo ser solicitadas cópias dessas
peças a partir da data de publicação deste anúncio no Diário da
República, até ao termo de primeira metade do prazo fixado para
apresentação das propostas no seguinte local: Eduardo Pinheiro
Torres & Irmão, L.da, Rua dos Clérigos, 38, 4050-204 Porto (tele-
fone: 223394580; fax: 223394589).

b) O preço do processo de concurso é de 92,28 euros (PTE
18 500), incluindo de IVA.

5 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas e 30 mi-
nutos do 30.º dia a contar do dia útil seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues na Direcção de Serviços de
Recursos Materiais, da Direcção Regional de Educação do Norte, na
Rua de António Carneiro, 8, 4300 Porto.

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

6 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público terá lugar no dia útil seguinte ao do entrega das
propostas, pelas 10 horas, na Direcção de Serviços de Recursos
Materiais, Rua de António Carneiro, 8, 4300 Porto.

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

8 � A empreitada é em regime misto de preço global e série de
preços. O financiamento será assegurado pela Direcção Regional de
Educação do Norte através de dotações orçamentais inscritas no
respectivo PIDDAC.

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

10:
10.1 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de

certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), nos termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março, e da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, sem prejuízo do
estipulado no n.º 11.3:

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

b) Das 3.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias
da 1.ª categoria, das 1.ª, 10.ª, 11.ª e 15.ª subcategorias da
5.ª categoria e da 14.ª subcategoria da 6.ª categoria e das
classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos
que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta;

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), indicará, em documento anexo à proposta, os
subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos quais
ficará vinculado por contrato para a execução dos traba-
lhos que lhes respeitem;

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

e) Os candidatos deverão igualmente apresentar documentos
no âmbito profissional, económico-financeiro e técnico
que permitam apreciar a sua especial aptidão para a boa e
atempada execução da obra posta a concurso, nomeada-
mente:

e.1) Declaração respeitante ao volume de negócios global
e ao volume de obras da empresa em cada um dos úl-
timos três anos;

e.2) Lista de obras mais importantes concluídas nos últi-
mos cinco anos e respectivos certificados passados
pelos donos da obra, nos quais constará o prazo, o
montante e o local da execução das obras e a forma
como decorreram, eventuais trabalhos adicionais e
prorrogações de prazo;

e.3) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da
empresa nos últimos três anos, aos técnicos ou servi-
ços técnicos, integrados ou não na empresa a que re-
corre, bem como a apresentação do currículo do di-
rector técnico e encarregado geral responsáveis pela
orientação do obra.

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

10.3 � Poderão igualmente concorrer:

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

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

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

concorrentes para a execução da obra posta a concurso, tendo em
conta os elementos de referência solicitados no programa de con-
curso, bem como nos elementos referidos no n.º 2 do artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as propostas dos concorren-
tes considerados aptos serão graduadas para efeito de adjudicação,
tendo por referência o critério de proposta economicamente mais
vantajosa, através da ponderação dos seguintes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
P = preço,

e segundo a expressão:

Cp = 0,6Vt + 0,4P
em que:

Cp = classificação da proposta.

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

14 � A empreitada será regulada pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 7 de Novembro de 2001.

16 � Data de recebimento do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
de Moeda, S. A. � 8 de Novembro de 2001.

Pelo Director Regional, o Director Regional-Adjunto, Lino Fer-
reira. 10-2-126 545

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Coimbra

Anúncio

Abertura de concurso público

1 � O concurso cuja listagem se anexa com o respectivo calen-
dário é promovido pelo Serviço de Aprovisionamento do Centro

Hospitalar de Coimbra (CHC), sito na Quinta dos Vales, São Marti-
nho do Bispo, 3041-853 Coimbra (telefone: 239800100; fax:
239800153).

2 � Os bens deverão ser fornecidos à medida das necessidades do
CHC durante o ano de 2002 e entregues nos armazéns do CHC, todos
sitos em Coimbra.

3 � Os concorrentes poderão concorrer à totalidade dos produ-
tos constantes de cada concurso ou apenas a uma parte.

4 � Não são admitidas alterações às cláusulas dos cadernos de
encargos.

5 � Serão aceites propostas variantes apenas para os produtos
que no mapa de consulta expressamente as admitam.

6 � O programa e caderno de encargos do concurso poderão
ser solicitados ao Serviço de Aprovisionamento indicado no n.º 1,
mediante prévio pagamento, na Tesouraria do CHC, de 5000$, com
IVA à taxa legal em vigor, em dinheiro, cheque ou vale postal.

7 � As propostas devem ser enviadas ao endereço referido no
n.º 1, em qualquer dia útil, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 17 horas.

8 � A data limite para a entrega de propostas consta da listagem
anexa a este anúncio.

9 � O acto público de abertura de propostas será efectuado no
Serviço indicado no n.º 1, na data indicada na listagem anexa a este
anúncio.

10 � As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português ou, se redigidos noutra língua, acompanha-
dos de tradução legalizada em português.

11 � Os critérios de adjudicação são os seguintes, por ordem
decrescente de importância:

Adequação técnica;
Qualidade face à utilização esperada;
Tipo de embalagem;
Preço;
Prazo de entrega; e
Condições de pagamento.

12 � Os concorrentes obrigam-se a manter as suas propostas pelo
período mínimo de 60 dias, prazo este prorrogado por períodos
sucessivos de 60 dias para os concorrentes que nada expressarem
em contrário.

13 � O(s) adjudicatário(s) de contrato superior a 10 000 contos
poderá(ão) ter que prestar caução de 5 % sobre o valor total do
contrato, sem IVA.

14 � A caução deverá ser prestada por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante apre-
sentação de seguro-caução, com os requisitos estabelecidos no ar-
tigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 7 de Novembro de 2001 e na mesma data para publi-
cação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Listagem/calendário do concurso

Produtos da categoria 33.10.1

Número
do Designação Entrega das propostas Abertura de propostas

concurso

120026/2002 Material para laparoscopia � Hospital Geral ........................... Dia 2 de Janeiro de 2002, Dia 3 de Janeiro de 2002,
.....................................................................................................   até às 17 horas.   às 9 horas e 30 minutos.

7 de Novembro de 2001. � A Administradora-Delegada, Rosa Reis Marques. 5-2-23 681

Anúncio

Abertura de concurso público

1 � O concurso cuja listagem se anexa com o respectivo calen-
dário é promovido pelo Serviço de Aprovisionamento do Centro
Hospitalar de Coimbra (CHC), sito na Quinta dos Vales, São Marti-
nho do Bispo, 3041-853 Coimbra (telefone: 239800100; fax:
239800153).

2 � Os bens deverão ser fornecidos à medida das necessidades do
CHC durante o ano de 2002 e entregues nos armazéns do CHC, todos
sitos em Coimbra.

3 � Não são admitidas alterações às cláusulas dos cadernos de
encargos.

4 � São aceites propostas variantes.
5 � O programa e caderno de encargos do concurso poderão ser

solicitados ao Serviço de Aprovisionamento indicado no ponto 1,
mediante prévio pagamento, na Tesouraria do CHC, de 5000$, com
IVA à taxa legal em vigor, em dinheiro, cheque ou vale postal.

6 � As propostas devem ser enviadas ao endereço referido no
n.º 1, em qualquer dia útil, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 16 horas.

7 � A data limite para a entrega de propostas consta da listagem
anexa a este anúncio.
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8 � O acto público de abertura de propostas será efectuado no
Serviço indicado no n.º 1, na data indicada na listagem anexa a este
anúncio.

9 � As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português ou, se redigidos noutra língua, acompanha-
dos de tradução legalizada em português.

10 � Os critérios de adjudicação são os seguintes, por ordem
decrescente de importância:

Adequação técnica e qualidade do material;
Preço/encargos globais intervenção;
Apoio técnico oferecido;
Prazo de entrega, e
Condições de pagamento.

11 � Os concorrentes obrigam-se a manter as suas propostas pelo
período mínimo de 60 dias, prazo este prorrogado por períodos
sucessivos de 60 dias para os concorrentes que nada expressarem
em contrário.

12 � O(s) adjudicatário(s) de contrato superior a 10 000 contos
poderá(ão) ter que prestar caução de 5 % sobre o valor total do
contrato, sem IVA.

13 � A caução deverá ser prestada por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante apre-
sentação de seguro-caução, com os requisitos estabelecidos no ar-
tigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 7 de Novembro de 2001.

Listagem/calendário do concurso

Produtos da categoria 33.10.1

Número
do Designação Entrega das propostas Abertura de propostas

concurso

120027/2002 Material para correcção da coluna � Hospital Pediátrico Dia 12 de Dezembro de 2001, Dia 13 de Dezembro de 2001,
............................................................................................   até às 16 horas.   às 9 horas e 30 minutos.

7 de Novembro de 2001. � A Administradora-Delegada, Rosa Reis Marques. 5-2-23 682

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio

Concurso público

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

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Rua de Conceição Fernandes, 4434-502 Vila Nova de Gaia (tele-
fone: 227865100; fax: 227832755).

2 � Categoria dos serviços a prestar:

Número
Designação do concurso

Data da entrega Data de abertura
do concurso das propostas das propostas

08-62/02 Aquisição de serviços de alimentação para o ano de 2002. Até às 17 horas do dia 27 Às 14 horas do dia 28 de De-
Categoria 55.52.1 e subcategoria 55.52.13 (*). de Dezembro de 2001. zembro de 2001.

(*) Regulamento CEE n.º 3696/93, alterado pelo n.º 1232/98 � Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

3 � Local de execução dos serviços � no Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia.

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

Admite-se a possibilidade de se recorrer ao ajuste directo, confor-
me o previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, nos anos seguintes ao do contrato inicial,
até ao máximo de três anos.

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

6 � Pedido de documentos:
6.1 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem

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

6.2 � O custo de cada caderno de encargos e respectivo progra-
ma será de 49,88 euros, IVA incluído (10 000$), a liquidar no acto
de aquisição através de cheque. Se for solicitado o envio pelo cor-
reio, os portes serão a pagar pelo destinatário.

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

8 � Data limite de recepção das propostas � conforme o n.º 2.
9 � O acto público do concurso será realizado na sala de reu-

niões do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia, na data e horas conforme o n.º 2, podendo nele in-
tervir todas as pessoas que para o efeito estejam devidamente cre-
denciadas.

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

Experiência comprovada documentalmente no ramo hospita-
lar � 45 %;

Preço � 40 %;
Disponibilidade para investimentos � 15 %.

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

12 � Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento
poderá ser exigida caução correspondente a 5 % do valor total da
adjudicação.

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

14 � O anúncio referente ao concurso público, conforme o n.º 2,
foi enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias e no Diário da República em 6 de Novembro de 2001.

15 � Data da recepção do anúncio no Serviço de Publicações
Oficiais da Comunidade Europeia � 6 de Novembro de 2001.

16 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 6 de
Novembro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António J. Sousa e Silva. 27-2-000 240
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Hospital Distrital de Águeda

Anúncio

Concurso público n.º 81000102,
para fornecimento de refeições

1 � O Hospital Distrital de Águeda, com sede na Rua da Miseri-
córdia, 3750 Águeda (telefones: 622405, 622075; telefax: 603497),
torna público que se encontra aberto o concurso público para o
fornecimento de refeições a doentes deste Hospital.

2 � O fornecimento mencionado no n.º 1 corresponde à subca-
tegoria de serviço 55.52.13, da categoria 55.52.1, da Classificação
Estatística de Produtos por Actividade constante do Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, de 29 de Outubro.

3 � Local de prestação � áreas de internamento do Hospital.
4 � O fornecimento será anual, de 1 de Janeiro a 31 de Dezem-

bro de 2002.
5 � A apreciação dos concorrentes será feita considerando as

habilitações profissionais, a capacidade financeira e a capacidade
técnica dos mesmos, constituindo motivo de exclusão a sua não
comprovação (artigo 105.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho).

6 � O processo de concurso e demais informações podem ser
obtidos no Serviço de Aprovisionamento do Hospital, sito na mo-
rada indicada no n.º 1, dentro do horário normal de expediente,
sendo o seu custo de 3000$, não incluindo despesas de envio de
correio, e poderá ser pago em dinheiro, cheque ou vale do correio
à ordem do Hospital Distrital de Águeda até ao dia do acto público
do concurso.

7 � As propostas devem ser entregues via correio ou por mão
própria nos Serviços de Aprovisionamento do Hospital Distrital de
Águeda, até às 16 horas do dia 13 de Dezembro de 2001.

8 � As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser redigidas em língua portuguesa.

9 � A abertura das propostas terá lugar às 11 horas do dia 14 de
Dezembro de 2001, na Biblioteca deste Hospital, podendo assistir
qualquer interessado, mas apenas intervir os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados.

10 � A adjudicação da prestação de serviços objecto do presente
concurso será efectuada à proposta mais vantajosa, sendo pondera-
dos nesta apreciação os seguintes factores, por ordem decrescente
de importância:

a) Experiência em alimentação hospitalar e com reconhecido
mérito de serviços prestados em outras instituições hospi-
talares;

b) Preço e condições de pagamento;
c) Capacidade técnica dos concorrentes.

11 � Os concorrentes serão obrigados a manter as propostas
durante o prazo de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.

12 � Será exigida ao adjudicatário a caução de 5 % do valor total
da adjudicação, conforme as modalidades expressas no artigo 70.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

13 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série, no dia 7 de Novembro de 2001, tendo sido
recepcionado na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 7 de
Novembro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Álvaro
Manuel Ferreira de Castro. 5-2-23 680

Hospital de Pulido Valente

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concursos públicos de medicamentos e reagentes
para imuno-hemoterapia

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

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

b) Categoria do bem, de acordo com o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993 � divisão 24 do grupo 24.4, categoria 24.42.1, para medi-
camentos, e divisão 33 do grupo 33.1, categoria 33.10.1, para rea-
gentes.

3 � a) Local de entrega � armazém de farmácia.
b) Natureza da prestação, fornecimento de:

CP 06.S4.2002 � prolastina;
CP 07.S4.2002 � reagentes para imuno-hemoterapia.

4 � Prazo de entrega � conforme necessidades do serviço
durante o ano de 2002.

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

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

6 � a) Data limite de recepção das propostas � até às horas e
dias abaixo discriminados, ou remetidos por correio, registados com
aviso de recepção.

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

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

8 � a) Data, hora e local de abertura de propostas:
Local � Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido

Valente.

Concurso público
Data de entrega

Abertura das propostasdas propostas

CP 06.S4.2002 ......... 17 de Dezembro Às 9 horas e 30 minutos de
.................................  de 2001. 18 de Dezembro de 2001.

CP 07.S4.2002 ......... 17 de Dezembro Às 11 horas de 18 de De-
................................. de 2001. zembro de 2001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 � Outras informações � os esclarecimentos e informações
complementares de que os concorrentes careçam devem ser solici-
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tados ao júri do concurso no primeiro terço do prazo referido na
alínea a) do n.º 6 deste anúncio.

18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série � 8 de Novembro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � O Chefe de Repartição, Vitorino
Calhas. 03-2-45 008

Anúncio

Concursos públicos internacionais de medicamentos

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

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

b) Categoria do bem, de acordo com o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993 � divisão 24 do grupo 24.4, categoria 24.42.1.

3 � a) Local de entrega � armazém de farmácia.
b) Natureza da prestação, fornecimento de

CPI 07.S4.2002 � anti-infecciosos;
CPI 08.S4.2002 � medicamentos do foro oncológico;
CPI 09.S4.2002 � medicamentos do sist. nerv. cérebro-espinal;
CPI 10.S4.2002 � outros medicamentos de consumo geral.

4 � Prazo de entrega � conforme necessidades do serviço du-
rante o ano de 2002.

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

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

6 � a) Data limite de recepção das propostas � até às horas e
dias abaixo discriminados, ou remetidos por correio, registados com
aviso de recepção.

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

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

8 � a) Data, hora e local de abertura de propostas:
Local � Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido

Valente.

Concurso público
Data de entrega

Abertura das propostasdas propostas

CPI 07.S4.2002 ....... 2 de Janeiro Às 9 horas e 30 minutos de
.................................  de 2002. 3 de Janeiro de 2002.

CPI 08.S4.2002 ....... 2 de Janeiro Às 11 horas de 3 de Janeiro
................................. de 2002. de 2002.

CPI 09.S4.2002 ....... 2 de Janeiro Às 14 horas de 3 de Janeiro
................................. de 2002. de 2002.

CPI 10.S4.2002 ....... 2 de Janeiro Às 15 horas e 30 minutos de
................................. de 2002. 3 de Janeiro de 2002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 � Outras informações � os esclarecimentos e informações
complementares de que os concorrentes careçam devem ser solici-
tados ao júri do concurso no primeiro terço do prazo referido na
alínea a) do n.º 6 deste anúncio.

18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série, e no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias � 8 de Novembro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � O Chefe de Repartição, Vitorino
Calhas. 03-2-45 009

Hospital de Santa Cruz

Anúncio

Concurso público n.º 5/2002 � «Soluções
para DPCA»

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) «Soluções para DPCA», Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA) � categoria 24.42.2 e com a sub-
categoria 24.42.23, a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo, nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f),
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de
Dezembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de en-

cargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual, se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se, antes da
celebração do contrato, numa entidade única ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso podem ser
consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos � até ao último dia
do prazo para entrega das propostas.
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b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na Tesoura-
ria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1, ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento, na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão, ou enviadas,
por carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisio-
namento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, entre as
9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 7 de Janeiro de
2002, às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia 8
de Janeiro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Aprovisio-
namento, sito na morada referida no n.º 1.

Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas poden-
do intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Características técnicas e funcionais;
c) Preço;
d) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias contados da
data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorroga-
do por iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no valor
de 5 % do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA), para
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 9 de
Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, Mário Bernardino. 03-2-45 024

Anúncio

Concurso público n.º 46/2002 � «Medicamentos
anti-infecciosos»

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) «Medicamentos anti-infecciosos», Classificação Estatísti-
ca de Produtos por Actividade (CPA) � categoria 24.42.1
e com a subcategoria 24.42.11, a que se refere o Regula-
mento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo, nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f),
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de
Dezembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de en-

cargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual, se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se, antes da
celebração do contrato, numa entidade única ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso podem ser
consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos � até ao último dia
do prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na Tesoura-
ria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1, ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento, na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão, ou enviadas,
por carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisio-
namento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, entre as
9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 26 de Dezem-
bro de 2001, às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
27 de Dezembro de 2001, às 10 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento, sito na morada referida no n.º 1.

a) Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Características técnicas e funcionais;
c) Preço;
d) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias contados da
data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorroga-
do por iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no valor
de 5 % do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA), para
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 9 de Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, Mário Bernardino. 03-2-45 022

Anúncio

Concurso público n.º 47/2002 � «Reagentes
para imunologia»

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Prof. Doutor Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) «Reagentes para imunologia», Classificação Estatística de
Produtos por Actividade (CPA) � categoria 24.42.2 e com
a subcategoria 24.42.23, a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos.
c) O Hospital de Santa Cruz reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo, nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f),
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio sub-
sequente à celebração do contrato inicial, para as quantida-
des previstas para 2002;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de
Dezembro de 2002.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de en-

cargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
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8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-
tes, o qual, se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se antes da
celebração do contrato numa entidade única ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso podem ser
consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos � até ao último dia
do prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na Tesoura-
ria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1, ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento, na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão, ou enviadas,
por carta registada com aviso de recepção, no Serviço de Aprovisio-
namento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, entre as
9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 8 de Janeiro de
2002, às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia 9
de Janeiro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Aprovisio-
namento, sito na morada referida no n.º 1.

a) Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Características técnicas e funcionais;
c) Preço;
d) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias contados da
data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo prorroga-
do por iguais períodos se o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no valor
de 5 % do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA), para
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 9 de
Novembro de 2001.

O Administrador Hospitalar, Mário Bernardino. 03-2-45 023

Hospital de Santa Maria

Anúncio

Concurso público internacional n.º 34/2002 � «Forne-
cimento de diverso material para urologia» (ar-
tigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Maria, Avenida
do Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa (telefone: 217805330; fax:
217805605).

2 � Objecto do concurso:

a) «Fornecimento de diverso material para urologia», classi-
ficação 33101519-9, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos, po-
dendo haver lugar à aquisição de adicionais, em casos justi-
ficados, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e no período de vigência do contrato;

c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Maria, sito
na morada indicada no n.º 1.

4 � Duração do contrato � o contrato vigorará desde a sua as-
sinatura ou, quando exigível, desde a data do visto do Tribunal de
Contas, até 31 de Dezembro de 2002.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � São admitidas propostas parciais.
8 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de en-

cargos. São admitidas propostas variantes/alternativas.
9 � Os elementos necessários à apreciação da capacidade profis-

sional, técnica e financeira são os constantes do programa do con-
curso.

10 � Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associa-
ção, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dis-
posições legais relativas ao exercício da actividade e que declarem a
intenção de se associarem, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) O programa e o caderno de encargos do concurso estão
patentes na Secretaria do Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados ou adquiri-
dos, todos os dias úteis, entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as
16 horas.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao último dia do prazo para entrega das propostas, devendo o pedi-
do de envio de documentos ser feito cinco dias úteis antes do termo
do prazo para entrega das proposta.

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 5000$ (com IVA incluído), em numerário ou cheque,
por guia, na Tesouraria dos Serviços Financeiros, sita na morada
indicada no n.º 1.

12 � a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas,
por carta registada com aviso de recepção, para a Secretaria-Geral
da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, entre as 9 e as
12 horas e entre as 14 e as 16 horas.

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até às
16 horas do dia 3 de Janeiro de 2002 (artigo 95.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 197/99).

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

13 � a) O acto público de abertura das propostas terá lugar no
dia 4 de Janeiro de 2002, às 10 horas, no Serviço de Aprovisiona-
mento, sito na morada referida no n.º 1.

b) Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguin-
tes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Preço � 45 %;
b) Qualidade dos bens � 40 %;
c) Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento � 15 %.

15 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias.
16 � Prestação de caução e prazo de pagamento:

a) Caução � o adjudicatário garantirá por caução no valor de
5 % do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA)
o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assu-
me com a celebração do contrato, válida para todo o pe-
ríodo do contrato;

b) Pagamento � o pagamento será efectuado no prazo de
90 dias após a recepção das respectivas facturas.

17 � O presente concurso não foi objecto de anúncio indicativo.
18 � Os contratos a celebrar estão abrangidos pelo Acordo sobre

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

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

20 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, e no
Serviço de Publicações Oficiais da Comunidade Europeia, para pu-
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blicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 9 de No-
vembro de 2001.

9 de Novembro de 2001. � A Directora do Serviço de Aprovisio-
namento, Marina Peres da Silva. 4-2-16 613

Instituto Nacional de Emergência Médica

Anúncio

Concurso público n.º 7/2002, para prestação
de serviços de helitransporte de doentes

1 � Entidade contratante � Instituto Nacional de Emergência
Médica, Rua do Infante D. Pedro, 8, 1749-075 Lisboa (telefone:
217929100; telefax: 217929106).

2 � Quantidade e sua descrição � concurso público, nos termos
do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para pres-
tação de serviços de helitransporte de doentes do INEM.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se re-
fere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Ou-
tubro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 17 de Junho � CPA 62.20.10 � Serviços não regulares de trans-
porte aéreo de passageiros.

3 � Locais da prestação do serviço � todo o território conti-
nental.

4 � Prazo de execução do serviço � até 31 de Dezembro de
2002, podendo o INEM recorrer à repetição dos serviços por perío-
dos de um ano, por ajuste directo nos termos da alínea g) do n.º 1
do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � Fundamentação regulamentar para exercer esta actividade
específica � é exigida a apresentação de certificado de operador aéreo
(COA).

6 � [...]
7 � [...]
8 � Proposta base com e sem alterações e proposta com varian-

tes � não é permitida a apresentação de propostas com alterações
de cláusulas do caderno de encargos, bem como de propostas va-
riantes.

9 � [...]
10 � [...]
11 � Programa de concursos e caderno de encargos � podem

ser solicitados à Direcção de Serviços Administrativos, Secção de
Aprovisionamento, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às
16 horas.

12 � Designação e endereço a quem devem ser dirigidas as pro-
postas:

a) Instituto Nacional de Emergência Médica, Repartição de
Pessoal e Expediente Geral, endereço constante no n.º 1;

b) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 4 de
Janeiro de 2002;

c) As propostas e os elementos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � acto público � 7 de Janeiro de
2002, às 10 horas e 30 minutos, nas instalações do INEM, sitas na
Rua do Almirante Barroso, 36, em Lisboa.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta de mais baixo preço.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � 90 dias.

16 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a prestação
do serviço terá de apresentar caução no valor de 5 % do valor da
adjudicação.

17 � Data de publicação do anúncio indicativo, se for o caso, ou
menção da sua não publicação � não houve publicação de anúncio
indicativo.

18 � Acordo sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão
n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro � contrato abran-
gido.

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

20 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
da Comunidade Europeia � [...]

8 de Novembro de 2001. � A Directora dos Serviços Adminis-
trativos, Margarida Bentes de Oliveira. 4-2-16 611

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

FACULDADE DE ENGENHARIA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Anúncio

Concurso público n.º 1/2001 para contratação de
serviços de assinaturas de publicações periódicas
para a Biblioteca da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, aberto ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por despa-
cho n.º 1/CP/2001, de 15 de Outubro de 2001, do
director da FEUP.

1 � Entidade adjudicante � Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, Rua do Dr. Roberto Frias, sem número, 4200-465
Porto (telefone: 225081400; fax: 225081440).

2 � a) Procedimento de adjudicação escolhido � concurso pú-
blico, nos termos do artigo 87.º

b) Carece de celebração de contrato escrito.
3 � a) Local de entrega das publicações periódicas � Biblioteca

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, conforme
indicado nos respectivos itens do caderno de encargos.

4 � O contrato terá a duração de um ano, iniciando em Janeiro
de 2002 e decorrerá até Dezembro de 2002.

5 � a) Pedido de documentos � os interessados poderão consul-
tar gratuitamente o programa de concurso, caderno de encargos nos
dias úteis das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas. Poderão
também solicitar ou adquirir os referidos documentos no economato
da FEUP, no endereço indicado no n.º 1.

b) Data limite para apresentar o pedido de documentos � até
10 dias antes do termo do prazo de recepção das propostas.

c) Obtenção de documentos: mediante pagamento antecipado de
24,94 euros ou seja 5000$, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
em dinheiro, cheque ou vale postal.

6 � a) As propostas deverão dar entrada na morada referida no
n.º 1 até às 12 horas do 20.º dia após a data do envio deste anúncio
para o Diário da República.

b) As propostas poderão ser entregues em mão, contra recibo
ou remetidas sob registo, pelo correio, para o endereço indica-
do no n.º 1, referenciando: «Concurso público n.º 1/2001 para
contratação de serviços de assinaturas de publicações periódicas
para a Biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto.»

c) A proposta e os documentos que a acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada.

7 � A abertura das propostas efectuar-se-á em acto público na
sala de reuniões da direcção da FEUP pelas 9 horas e 30 minutos do
1.º dia útil imediatamente a seguir à data limite de apresentação das
mesmas, podendo apenas intervir os concorrentes ou seus delegados
devidamente credenciados para o efeito.

8 � Os concorrentes poderão apresentar nas propostas, de
acordo com o programa do concurso, todas as informações de
carácter económico e técnico que sirvam para avaliação da sua
capacidade.

9 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias a contar da
data da abertura das mesmas.

10 � A adjudicação será feita segundo o critério da qualidade
técnica, do custo mais vantajoso, da garantia de reposição dos vo-
lumes e dos fascículos e das publicações periódicas não fornecidas e
ou extraviadas e a qualidade dos serviços electrónicos e de apoio
bibliográfico, sendo estes factores tomados em consideração, por
ordem decrescente de importância.

11 � O presente anúncio foi enviado nesta data para publicação
no Diário da República.

12 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 8 de
Novembro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � O Director, Carlos A. V. Costa.
10-2-126 540
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ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO

Anúncio

Concurso público para prestação de serviços de restauração para o ano 2002

1 � Entidade contratante � Ministério da Educação, Escola Superior de Enfermagem de São João, Rua do Dr. António Bernardino de
Almeida, 4200-072 Porto (telefone: 225073500; fax: 225096337).

2 � Objectivo do concurso público n.º 1/2002.
Categoria, descrição dos serviços ou bens a adquirir:

Categoria
Númeroe Designação

de concurso
Entrega das propostas Abertura das propostas

subcategoria

55.51.1 Prestação de serviços de restauração � ano 2002 ......... 1/2002 Até às 17 horas do dia 15 Às 10 horas do dia 17 de
55.51.10 ............................................................................................. de Dezembro de 2001. Dezembro de 2001.

3 � Local de entrega � Escola Superior de Enfermagem de
São João.

4 � Duração do contrato � o contrato é para vigorar de 1 de
Janeiro a 31 de Dezembro de 2002.

4.1 � O presente concurso compreende a publicidade de recorrer
ao procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea g) do n.º 1
do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � Não são admitidas propostas parciais de prestação de servi-
ços.

6 � Não são admitidas variantes nos termos do caderno de en-
cargos.

7 � Requisitos a preencher pelos concorrentes � os indicados
no processo do concurso.

8 � Poderão ser admitidos grupos de empresas em regime de
consórcio externo.

9 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa de concurso e o caderno de encargos � infor-
mação contida no n.º 1.

b) Data limite para o pedido de documentos � até ao quinto dia
anterior à data de abertura das propostas.

c) Custo de cada caderno de encargos � 24,94 euros, mais IVA.
10 � a) Designação da entidade a quem devem ser dirigidas as

propostas � informação contida no n.º 1.
b) Hora e data limite para entrega das propostas � informação

contida no n.º 2.
c) As propostas e documentos devem ser dirigidas em língua por-

tuguesa.
11 � As propostas serão abertas no dia e hora indicados no n.º 2,

nos Serviços Administrativos da Escola, podendo assistir ao acto os
representantes dos concorrentes credenciados para o efeito.

12 � Critérios de adjudicação � proposta economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem decres-
cente da sua importância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Proposta de melhoria da linha de fornecimento de refei-

ções a apresentar pelos concorrentes, podendo contemplar
de designadamente: novos balcões, máquinas e outros equi-
pamentos, e sua instalação.

13 � As propostas deverão ser mantidas por um prazo de 60
dias.

14 � A celebração de contrato escrito será precedida de uma
prestação de uma caução de 5 % do valor da adjudicação. O financia-
mento é assegurado pelo orçamento privativo desta Escola. Os pa-
gamentos efectuar-se-ão nos termos das cláusulas a estabelecer com
o adjudicatário na celebração do contrato.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16 � Contrato não abrangido pelo Acordo sobre Contratos Pú-

blicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro.

17 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série � 6 de Novembro de 2001.

18 � Data de recepção do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série � 6 de Novembro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Celeste da Silva Gomes Marques. 27-2-000 245

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Anúncio n.º 67/01

Concurso público para adjudicação da empreitada
da obra de saneamento de Cossoaria, Casais da
Ribeira, Espiçandeira e Estalagem.

1 � A empreitada é promovida pela Câmara Municipal de Alen-
quer, endereço: Praça de Luís de Camões, 2580-318 Alenquer (tele-
fone: 263730900; faxes: 263730949/263733334).

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

3 � a) Local de execução � Cossoaria, Casais da Ribeira,
Espiçandeira e Estalagem.

b) Designação da empreitada � «Saneamento de Cossoaria, Ca-
sais da Ribeira, Espiçandeira e Estalagem».

4 � Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � execução das redes de drenagem de esgotos domésticos das
localidades de Cossoaria, Casais da Ribeira, Espiçandeira e Estala-
gem, em tubagem de PVC rígido DN 315 mm, 200 mm PN 6 kg/
cm2, caixas de visita, condutas elevatórias em tubagem de PVC rígi-
do DN 110 mm PN 10 kg/cm2 e edifícios para três estações eleva-
tórias, com as seguintes características:

Extensão total da rede � 5867 m;
Número de câmaras de visita � 220 un.;
Número de ramais domiciliários � 160 un.

Dos trabalhos fazem ainda parte o levantamento e a reposição de
pavimentos e de redes de abastecimento de água, bem como todos
os trabalhos descritos nas peças que compõem o projecto de execu-
ção.

O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de 91 052 263$
(454 166,77 euros).

5 � O prazo máximo de execução da obra é de 180 dias seguidos,
de acordo com o n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

6 � a) O processo de concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Secretaria da Câmara Municipal de Alen-
quer, na morada acima indicada, nos dias úteis, durante as horas
normais de expediente (das 9 às 17 horas).

A data limite para o pedido de cópias será a do termo dos primei-
ros dois terços do prazo do concurso.

b) O custo do processo completo, com exclusão do IVA, é de
50 000$, ou 249,4 euros, e o seu pagamento será feito em dinheiro
ou cheque visado, no acto da entrega.

7 � a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação
deste anúncio no Diário da República. O prazo para apresentação
das propostas é contínuo, incluindo sábados, domingos e feriados.

b) As propostas devem ser enviadas, sob registo, com aviso de
recepção, ou entregues na Repartição Administrativa e Notariado
da Câmara Municipal de Alenquer, na morada acima indicada.

c) As propostas têm de ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham, devendo ter-se em con-
sideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º, conjugado com o n.º 2 do
artigo 73.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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8 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concor-
rentes ou seus representantes, devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do 1.º dia
útil seguinte ao do termo do prazo de entrega das propostas, na sala
onde têm lugar as reuniões desta Câmara Municipal, perante uma
comissão para o efeito designada na sua reunião ordinária de 1 de
Outubro do corrente ano. Na eventualidade de a data marcada para
o acto público recair em dia em que se realize uma reunião da Câ-
mara Municipal, ele terá lugar no 1.º dia útil seguinte.

9 � O valor da caução é de 5  % do valor da adjudicação, nos
termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e
a mesma será prestada de acordo com o artigo 114.º do mesmo di-
ploma legal. O desconto para garantia do contrato, em reforço da
caução, será de 5  %, nos termos do artigo 211.º daquele decreto-lei.

10 � A empreitada é por série de preços, de acordo com o
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu paga-
mento efectuado de acordo com o estipulado no caderno de encar-
gos.

11 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

12 � Condições mínimas de carácter económico e técnico que o
empreiteiro deve preencher:

a) Os concorrentes estabelecidos segundo a legislação portu-
guesa deverão ser titulares de certificado de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e de Imobiliário (IMOPPI), conten-
do as autorizações de empreiteiro de obras públicas:

 9.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente
ao valor global da proposta e da 1.ª subcategoria da
3.ª categoria da classe correspondente à parte dos tra-
balhos que lhes respeitam;

b) Os concorrentes estabelecidos noutros Estados membros da
Comunidade Europeia, não inscritos em lista oficial de
empreiteiros, deverão fazer prova da sua inscrição como
empreiteiros no país de estabelecimento, com equivalência
à inscrição e classificação portuguesas exigidas no concurso,
ou, se aquela inscrição não existir ou não tiver a equivalên-
cia mencionada, comprovar documentalmente a sua idonei-
dade, experiência e capacidade técnica e económica para a
execução de trabalhos daquela natureza, desde que nas con-
dições previstas do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � A proposta é válida durante 66 dias a contar da data do
acto público do concurso. Este prazo, contado nos termos do n.º 1 do
artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, considerar-
-se-á prorrogado por mais 44 dias, se necessário, se os concorrentes
nada requererem em contrário dentro dos 8 dias seguintes ao termo
do prazo, nos termos das disposições conjuntas dos n.os 1 e 3 do
artigo 104.º do mesmo decreto-lei.

14 � Precedendo a análise das propostas, será, em primeiro lu-
gar, avaliada a capacidade financeira, económica e técnica dos con-
correntes, de acordo com o que se encontra estabelecido no
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os concorren-
tes aptos passam à fase seguinte em condições de igualdade.
A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais van-
tajosa, nos termos do artigo 105.º do citado diploma, atendendo-se
aos factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação,
por ordem decrescente da sua importância:

Qualidade técnica das propostas;
Preço.

Cada critério será classificado de 0 a 100 pontos, obtendo-se o
resultado final com as seguintes ponderações, em percentagem, de
acordo com:

1) Qualidade técnica das propostas � 10  %;
2) Preço � 90  %.

No critério qualidade técnica das propostas será analisada a me-
mória descritiva e justificativa do modo de execução da obra e o
programa de qualidade para execução do trabalho. Será pontuado de
0 a 100 pontos.

No critério preço, o concorrente que apresentar o melhor preço
obterá a classificação máxima de 100 pontos, sendo a classificação
dos restantes concorrentes calculada pela proporcionalidade inversa
entre o respectivo valor e o do menor preço apresentado e de acordo
com a seguinte fórmula:

P = Xo × 100/X

na qual:

P = pontuação;
Xo = valor da proposta de preço mais baixo;
X = valor da proposta de preço de cada um dos outros concor-

rentes.

15 � Não é permitida a apresentação de variantes, bem como de
propostas condicionadas.

17 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 933

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Anúncio n.º 44/2001

Concurso público internacional para a empreitada da
obra de construção de infra-estruturas no Parque
Industrial de Tortosendo (2.ª fase) (nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março).

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal da Covilhã,
Departamento Municipal de Administração Geral e Finanças, Sec-
ção de Compras, Concursos e Armazéns, Praça do Município, 6200-
-151 Covilhã (telefone: 275330600; telefaxes: 275330622/330633;
e-mail: info@ cm-covilha.pt).

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

3 � Local de execução da empreitada � Parque Industrial de
Tortosendo, localidade e freguesia de Tortosendo, concelho da
Covilhã.

4 � Designação � «Empreitada da obra de construção de infra-
-estruturas no Parque Industrial de Tortosendo (2.ª fase)».

5 � A presente empreitada compreende a seguinte natureza e
características gerais: pavimentações, equipamentos de segurança,
infra-estruturas de águas e esgotos (redes de abastecimento de água,
redes de drenagem de águas residuais domésticas, redes de drenagem
de águas pluviais), infra-estruturas eléctricas (rede de distribuição de
baixa tensão, redes de iluminação pública, redes de tubagem de mé-
dia tensão), infra-estruturas telefónicas (redes de tubagens, caixas),
infra-estruturas de gás (redes de distribuição de gás).

6 � Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA),
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993 � secção F,
divisão 45, grupo 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.1, subcatego-
ria 45.23.12, classe 45.33, categorias 45.33.2 e 45.33.3, subcatego-
rias 45.33.20 e 45.33.30, classe 45.34, categoria 45.34.2, subcate-
goria 45.34.21, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do
Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, de 22 de Junho de 1998, relativo à Classificação
Estatística de Produtos por Actividade (CPA) na Comunidade Eco-
nómica Europeia.

7 � O valor para efeito do concurso é de 4 239 782,13 euros,
850 000 000$.

8 � A empreitada refere-se à totalidade da obra.
9 � O prazo de execução da empreitada é, no máximo, de

270 dias, a contar da data da consignação, considerando-se incluídos
todos os dias decorridos, incluindo sábados, domingos e feriados.

10 � O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos na Secção de Compras, Concur-
sos e Armazéns do Departamento Municipal de Administração Ge-
ral e Finanças da Câmara Municipal da Covilhã, Praça do Municí-
pio, 6200 Covilhã, todos os dias úteis (de segunda-feira a sexta-feira),
no horário normal de expediente.

11 � Podem ser solicitadas cópias autênticas do processo do
concurso até 10 dias úteis após a publicação do presente anúncio no
Diário da República, 3.ª série, que serão entregues no prazo  máxi-
mo de seis dias.

12 � As cópias do processo serão fornecidas mediante o paga-
mento prévio de 1935,24 euros (PTE 387 980), acrescido do IVA à
taxa legal em vigor, a pagar mediante dinheiro ou por cheque pas-
sado a favor da Câmara Municipal da Covilhã (em caso de envio
pelo correio, acrescem os portes devidos).

13 � As propostas serão entregues até às 15 horas e 30 minutos
do dia 18 de Janeiro de 2002.
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14 � As propostas deverão ser endereçadas à Câmara Municipal
da Covilhã, Departamento Municipal de Administração Geral e Fi-
nanças, Secção de Compras, Concursos e Armazéns, Praça do Muni-
cípio, 6200 Covilhã.

15 � Os documentos são obrigatoriamente redigidos em língua
portuguesa e serão apresentados no original ou cópia autenticada.
Porém, quando, pela sua própria natureza ou origem, estiverem re-
digidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de
um dos seguintes documentos: tradução devidamente legalizada; tra-
dução não legalizada mas acompanhada de declaração do concor-
rente nos termos da qual este declare aceitar a prevalência dessa
tradução não legalizada, para todos e quaisquer efeitos, sobre os res-
pectivos originais.

16 � Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

17 � O acto público do concurso terá lugar na sala de reuniões
do edifício dos Paços do Município da Covilhã pelas 10 horas do dia
21 de Janeiro de 2002.

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

19 � A empreitada é por série de preços.
20 � O financiamento será satisfeito pelo orçamento anual da

Câmara Municipal da Covilhã e os pagamentos efectuados com base
na medição dos trabalhos executados de cada espécie, com obser-
vância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

21 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam
as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das
empresas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio.

22 � Só serão 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;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do
anexo I do programa de concurso, a 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 n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso.

22.1 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas previsto na alínea a) deste número deve conter:

a) A classificação como empreiteiro geral da 3.ª categoria;
b) A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser de

classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na
categoria em que o tipo da obra se enquadra;

b) As 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria e 1.ª subcatego-
ria da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no número seguinte.

22.2 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem preju-
ízo do disposto nas alíneas d) e e) do n.º 22, o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso deve
anexar à proposta as declarações de compromisso dos subempreitei-
ros possuidores das autorizações respectivas, de acordo com o pre-
visto no n.º 16.4 do programa de concurso.

23 � Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade fi-
nanceira, económica e técnica nos termos dos artigos 67.º e seguin-
tes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de acordo com o
estabelecido no programa de concurso.

Quando, justificadamente, o concorrente não estiver em condi-
ções de apresentar os documentos exigidos pela Câmara Municipal
da Covilhã relativos à sua capacidade financeira e económica, no-
meadamente por ter iniciado a sua actividade há menos de três anos,
pode comprovar essa capacidade através de outros documentos que
a Câmara Municipal da Covilhã julgue adequados para o efeito.

Para avaliação da comprovação da idoneidade, os concorrentes
deverão apresentar documento comprovativo da regularização da
situação contributiva, declaração comprovativa da situação tributá-
ria regularizada, certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados.

Para avaliação da capacidade financeira e económica, os concor-
rentes deverão apresentar documento emitido pelo Banco de Portu-
gal no mês em que o concurso tenha sido aberto, no mês anterior
ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa no sis-
tema financeiro e, se for caso disso, documento equivalente, emiti-
do pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal, cópia autenticada
da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC, na qual se contenha o carimbo de «Recibo», e, se for caso
disso, documento equivalente, apresentado para efeitos fiscais no
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu es-
tabelecimento principal; se se tratar de início da actividade, a em-
presa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas e, se for
caso, declaração que mencione os subempreiteiros ou, caso o con-
corrente não possua o certificado indicado, certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, balanços ou extractos
dos balanços e declaração sobre o volume de negócios global da em-
presa e o volume de negócios em obras nos três últimos anos.

Para avaliação da capacidade técnica, os concorrentes deverão
apresentar certificados de habilitações literárias e profissionais dos
quadros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra, lista
de obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhadas de certificados de boa execução, declaração que men-
cione o equipamento a utilizar na obra, declaração que mencione os
técnicos, os serviços técnicos e encarregados a afectar à obra e ba-
lanços e demonstração de resultados relativos aos três últimos anos,
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, lista de
obras executadas nos últimos cinco anos e declaração dos efectivos
médios anuais da empresa e o número dos seus quadros nos três úl-
timos anos.

24 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data da sua abertura, considerando-se prorrogado, por consentimen-
to tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por
mais 44 dias.

25 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
serão os seguintes:

1) Preço proposto;
2) Prazo de execução;
3) Valor técnico da proposta.

A classificação dos concorrentes será feita por aplicação dos cri-
térios de adjudicação com base nos seguintes factores de pondera-
ção:

1) 0,45;
2) 0,35
3) 0,20

26 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto.

27 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam alte-
rações da seguinte cláusula do caderno de encargos:

Cláusula 13.4.1 � o prazo de execução da empreitada.

28 � Os concorrentes relativamente aos quais se verifique algu-
ma das situações referidas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, são excluídos do concurso.

29 � Ao acto público de abertura das propostas assistirá o Pro-
curador-Geral da República, ou um seu representante.

30 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias em 6 de Novembro de 2001.

31 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 6 de Novembro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos
Pinto. 10-1-113 945
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público

1 � Câmara Municipal do Fundão, Praça do Município, 6230-
-338 Fundão (telefone: 275779060; fax: 275779079).

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 � Fundão, concelho do Fundão.
b) Designação da empreitada � «Ampliação do Cemitério do

Fundão».
Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da

obra � movimentação de terras, fornecimento e aplicação de be-
tão ciclópico, fornecimento e aplicação de alvenarias de revesti-
mentos, execução de revestimentos, execução de pavimentos, for-
necimento e aplicação de elementos metálicos.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 58 156 041$.
4 � O prazo de execução da obra será, no máximo, de 210 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos no Departamento Técnico de
Obras da Câmara Municipal do Fundão, localizado na morada refe-
rida no n.º 1, nos dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 horas às 17 ho-
ras e 30 minutos.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autenticadas do pro-
cesso de concurso e da documentação desde que solicitados até à
primeira metade do prazo fixado para apresentação de propostas,
com o pagamento prévio de:

Processo completo � 30 000$;
Por cada lauda escrita, copiada, reproduzida ou fotocopiada �

por cada tamanho A4 � 100$;
Por cada folha desenhada, em papel ozalide, ou semelhante �

por metro quadrado ou fracção � 500$, acrescidos de IVA.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, na Secretaria da Câmara Municipal do Fundão.

b) 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 o n.º 5.2 do
programa do concurso.

b) Esse acto terá lugar no salão de sessões da Câmara Municipal
do Fundão pelas 10 horas e 30 minutos do 2.º dia útil posterior à
data para entrega das propostas.

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 mensais, em função dos
autos de medição dos trabalhos efectuados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consór-
cio.

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitidos pelo IMOP-
PI, contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de
2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho):

a1) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente
ao valor global da proposta;

a2) 5.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da
1.ª categoria e 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, da
classe correspondente, cada uma, ao valor dos trabalhos es-
pecializados que lhe respeitam.

b)  Para os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, deverão
apresentar o certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados adequados à obra posta a concurso e emitido por autorida-
de competente de Estado pertencente ao espaço económico europeu,
nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Para os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, deverão apresentar os documentos relativos à
comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica
e técnica para execução da obra posta a concurso, nos termos do
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para exe-
cução da obra posta a concurso serão adoptados os seguintes critérios:

d1) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não infe-
rior a 23 262 416$;

d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a uti-
lizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra
forma, às suas exigências técnicas;

d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à obra.

e) Na avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa, em caso de apresentação associ-
ada, deverão os concorrentes satisfazer cumulativamente, com base
no quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada
ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, os
valores do quartil inferior previstos nessa portaria.

12 � O prazo de validade da proposta deverá ser de 66 dias con-
tados da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos
seguintes factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Preço (80  %);
b) Prazo (20  %);

que serão contabilizados e ordenados por ordem crescente, de acordo
com a fórmula:

Ca = 0,80 × Cv + 0,20 × Cp

em que:

Ca = coeficiente para adjudicação (será considerada a proposta
mais vantajosa a que apresente o valor do coeficiente Ca
mais baixo);

Cv = Vp/Pb:

Vp = valor da proposta;
Pb = preço base;

Cp = Pp/Pc:

Pp = prazo da proposta;
Pc = prazo do concurso.

28 de Setembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Maria
de Brito Fortunato. 10-1-113 946

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Anúncio

Concurso público � publicação de esclarecimentos

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Guarda, Praça
do Município, 6301-854 Guarda (telefone: 071220220; fax:
071220280).

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

a) Designação da empreitada � Edifício Cultural de Gonçalo,
Guarda.

b) Este concurso foi publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 224, de 26 de Setembro de 2001.

Relativamente ao concurso supramencionado, foi de novo pedido
pela firma EDIFER, S. A., o seguinte esclarecimento, por não te-
rem ficado devidamente esclarecidos:

1) Localização do reservatório de gás, pormenorização e es-
pecificação dos acabamentos do respectivo parque, defini-
ção de alimentação à rede interior;

2) Quadro de dimensionamento de laje pré-esforçada, em vir-
tude de o remetido conjuntamente com o projecto a con-
curso não estar perceptível e carecer do dimensionamento
e referência de algumas das lajes.

Sobre o atrás exposto, foi informado o seguinte:
Quanto ao n.º 1 do citado fax, dado que se trata de uma ques-

tão opcional, deve nesta fase considerar-se sem efeito.
Relativamente ao n.º 2, envia-se em anexo os elementos de

cálculo e esquemas da estrutura em causa. Quanto à capacidade
de carga da plataforma elevatória, a mesma deverá ser de cerca
de 1500 kg, o suficiente para poder elevar um piano de cauda.

3 � O presente anúncio não foi enviado para publicação no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias.
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Lajes aligeiradas � NOVOBRA

Laje VAO P. P VER A. P. SOB Etp Ets ETt MFt Tipo pav. A. D. TAR
(m) KN/m KN/m KN/M KN/m /10 /10 /10 /10 /m

LA1 3.7 2.4 1.5 1 5 90 92 183 169 V3-34-16 806 2010
LA2 5.6 3.5 1.5 1 5 168 140 308 431 V4-34-24 1006 2016
LA3 6.3 4.2 1.5 1 5 211 157 366 580 2V4-45-24 80 102020
LA4 2.3 2 1.5 1 5 21 57 109 62 V2-60-15 406 2010
LA5 3.8 2.4 1.5 1 5 93 95 188 178 V3-34-16 806 2010
LA6 4 2.7 1.5 1 5 104 100 204 204 V3-34-19 806 2010
LA7 1.2 2 1.5 1 5 27 30 57 17 V1-60-15 406 2010
LA8 3.2 2.2 1.5 1 5 75 80 155 124 V3-34-15 806 2010
LCOB1

3.7 2 1.5 0 2 64 37 101 94 V3-60-15 506 2010
LCOB2

6.3 2.9 1.5 0 2 138 63 201 317 V4-34-20 1006 2016
LCOB3

5.8 2.7 1.5 0 2 121 58 179 260 V3-34-19 806 2012
LCOB4

2.8 2 1.5 0 2 49 28 77 53 V2-60-15 406 2010

Lajes de escada

Laje VAO H REV SOB. EtpA Etpb Ets Vsd Msd AS VAR. Asd VAR.

LE1 3.8 .2 1.5 5 5.3 7 9.5 21 33 7.11 9010 1.2 606
LE2 5.5 .2 1.5 5 5.5 5.3 13.7 27 68 18.1 9016 3.6 5010
LE3 4.6 .2 1.5 5 7.1 4.6 11.5 26 47 12.1 6016 2.4 508
LE4 2.9 .2 1.5 5 6.4 6.4 200001 19 20 4.52 4012 .9 406

Requerente � Câmara Municipal da Guarda.
Projecto do Centro Cultural de Gonçalo.
Local � Guarda. Eng civil:_________________

6 de Novembro de 2001. � Pela Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-34 488

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Anúncio de abertura de concurso público

Revisão do Plano Director Municipal

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal da Mealhada,
sita, para efeitos do presente procedimento, na Urbanização do
Choupal, lote 12-C, rés-do-chão, 3050-330 Mealhada (telefones:
231201418/231200980; telefax: 231203618).

2 � Objecto do concurso:

a) A categoria e descrição do serviço, com referência à Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se
refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Conselho da UE,
de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, de 22 de Junho de 1998, é: 74205100-
-7 � Serviços de planeamento urbano;

b) Elaboração da revisão do Plano Director Municipal.

3 � O projecto objecto do contrato será entregue na morada
indicada no n.º 1.

4 � A data limite para a conclusão do fornecimento é de 18 me-
ses a contar da data de assinatura do contrato.

5 � Só serão admitidas candidaturas de entidades que apresentem
equipas técnicas multidisciplinares, constituídas, no mínimo, por um
arquitecto, um urbanista, um engenheiro civil, um engenheiro do
ambiente, um engenheiro electrotécnico, um economista e um li-
cenciado em Direito, qualquer deles com experiência profissional
efectiva na área do ordenamento do território, comprovada por
declaração expressa da respectiva associação pública de natureza
profissional.

6 � Para comprovação das habilitações profissionais são exigi-
dos os seguintes elementos:

a) Declaração emitida pela respectiva associação pública de
natureza profissional, cédula ou carteira profissional ou
certificado de habilitações.
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7 � Para avaliar a capacidade técnica dos concorrentes é exigida
a apresentação dos seguintes elementos:

a) Currículo individual de cada um dos técnicos constituintes
da equipa técnica, que traduza a sua experiência profissio-
nal na elaboração de planos municipais de ordenamento do
território nos últimos 10 anos, acompanhado da ficha-re-
sumo constante do anexo III ao presente programa de con-
curso;

b) Currículo do concorrente na elaboração de planos munici-
pais de ordenamento do território relativo aos últimos cin-
co anos, acompanhado da ficha-resumo constante do ane-
xo IV ao programa de concurso e comprovado por
declarações das autarquias adjudicantes nas quais se indique
o objecto do contrato, o valor e data da adjudicação e o
respectivo prazo de execução;

c) Declarações, emitidas pelas associações públicas de nature-
za profissional, comprovando a experiência profissional dos
técnicos constituintes da equipa técnica, conforme se exi-
ge no artigo 4.º do programa de concurso.

8 � Para avaliar a capacidade financeira dos concorrentes é exi-
gida a apresentação dos seguintes documentos:

a) Declaração do concorrente relativa ao volume total de ne-
gócios efectuados ou de serviços prestados nos últimos três
anos;

b) Declaração do concorrente onde conste a indicação do
capital próprio e o activo próprio líquido do concorrente
nos últimos três anos.

9 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-

mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de as-
sociação de empresas quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � Cópias do processo:

a) O programa do concurso encontra-se patente na Câmara
Municipal da Mealhada, Divisão de Gestão Urbanística, no
endereço referido no n.º 1, onde pode ser examinado ou
adquirido durante as horas de expediente (entre as 9 horas
e as 12 horas e 30 minutos e entre as 13 horas e 30 minu-
tos e as 16 horas), desde o dia da publicação do respectivo
anúncio no Diário da República até ao dia e hora limite
para apresentação das propostas;

b) Os interessados poderão solicitar que lhes sejam remetidos
os elementos do processo, mediante pagamento prévio da
quantia de 37,41 euros (7500$), que já incluí o valor do
IVA, em dinheiro ou por cheque passado à ordem da tesou-
reira da Câmara Municipal de Mealhada;

c) Os elementos do processo serão remetidos aos concorren-
tes que os solicitarem no prazo de três dias úteis após a
recepção do pagamento referido na alínea anterior.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas à Câmara
Municipal da Mealhada para o endereço indicado no n.º 1;

b) As propostas devem ser apresentadas até às 16 horas do
24.º dia a contar da data da publicação do presente anúncio
no Diário da República;

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

13 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes facto-
res, por ordem decrescente de importância:

Preço � 50  %;
Capacidade técnica � 30  %;
Capacidade financeira � 15  %;
Prazo global de execução � 5  %.

14 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obri-
gações, o adjudicatário prestará uma caução no valor de 5  % do
montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

15 � Data do envio do presente anúncio para publicação no Diário
da República � 6 de Novembro de 2001.

16 � Data da recepção do anúncio para publicação no Diário da
República � 7 de Novembro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto da Costa Cabral. 5-1-34 484

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Anúncio

Procedimento n.º 62/01-APROV

1 � Câmara Municipal de Ourém, Departamento de Administra-
ção e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património, sita na
Praça do Município, 11, 2490-499 Ourém (telefone: 249540900;
fax: 249540908; e-mail: cmourem@netc.pt).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, para fornecimento contínuo de 50 000 t
de tout-venant de 1.ª, para recuperação de estradas e caminhos
municipais.

Classificação a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho � categoria 14.21.1, subcategoria
14.21.12.

3 � Local da entrega dos bens � nas instalações dos concorren-
tes.

4 � Prazo de entrega � até esgotar o material, prevendo-se que
seja durante um ano.

5 � Os concorrentes não terão de indicar as profissões dos res-
ponsáveis pelo fornecimento.

6 � Os concorrentes não terão que indicar os nomes e habilita-
ções profissionais dos responsáveis pelo fornecimento.

7 � Não são permitidas propostas relativas a parte dos bens.
8 � Não são permitidas cláusulas divergentes das do caderno de

encargos, bem como de propostas variantes.
9 � É permitido grupos de concorrentes apresentarem proposta,

os quais deverão revestir a forma jurídica de consórcios.
10 � a) O processo de concurso está patente na Secção de Apro-

visionamento e Património, na morada indicada no n.º 1, onde pode
ser consultado durante o período normal de expediente (das 9 às
17 horas).

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
o prazo de entrega das propostas.

c) O custo do processo de concurso é de 24 000$, mais IVA.
11 � a) As propostas devem ser entregues na Secção de Aprovi-

sionamento e Património da Câmara Municipal de Ourém, endereço
indicado no n.º 1.

b) A data limite de apresentação das propostas é até às 17 horas
da terça-feira útil que se seguir ou que coincida com o 15.º dia a
contar da data da publicação do anúncio no Diário da República.

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

12 � As propostas serão abertas pelas 14 horas e 30 minutos do
dia útil imediato ao termo da sua apresentação, na sala das sessões
do edifício dos Paços do Concelho de Ourém, podendo assistir a esse
acto os concorrentes ou seus representantes, devidamente creden-
ciados.

13 � O critério de adjudicação é o da proposta de mais baixo
preço.

14 � As propostas serão válidas por um período de 60 dias, pror-
rogáveis, salvo se os concorrentes requererem em contrário.

15 � O concorrente a quem for feita a adjudicação terá de apre-
sentar uma caução do valor de 5  % sobre o preço total da adjudica-
ção.

16 � Não há lugar a publicação de anúncio indicativo.
17 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos.
18 � Envio do anúncio para publicação no Diário da República

em 5 de Novembro de 2001, com o ofício n.º 18 882.
19 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da

Moeda, S. A., em 1 Novembro de 2001.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, David Pe-
reira Catarino. 03-1-35 132
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Anúncio

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

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Paredes, Par-
que José Guilherme, 4580-229 Paredes (telefone: 255788800; fax:
255782155).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de seguros para os bens
municipais.

3 � Local de entrega � entidade 1.
4 � Duração do contrato � o contrato será válido até 31 de

Dezembro de 2002 e prorrogar-se-á por períodos sucessivos de igual
duração.

5 � Só poderão concorrer as companhias de seguros legalmente
autorizadas a exercer actividade de seguros em Portugal, nos termos
do Decreto-Lei n.º 102/94, de 20 de Abril.

8 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações de cláusulas do caderno de encargos, bem como não é
admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações ou
diferenças em relação à proposta base.

11 � Exame do processo:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados no Departamento de Assuntos Jurí-
dicos, Administrativos e Financeiros da Câmara Municipal
de Paredes, sito na morada indicada no n.º 1, todos os dias
úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 16 horas e 30 minutos, até ao dia 20 de Dezembro de
2001;

b) Desde que solicitadas até ao dia 17 de Dezembro de 2001,
os interessados poderão obter cópias do processo de con-
curso;

c) Só poderão obter cópias do processo de concurso mediante
o pagamento de 7000$, mais IVA.

12 � a) As propostas, devidamente documentadas, deverão ser
apresentadas na Câmara Municipal de Paredes, sita na morada indi-
cada no n.º 1, contra recibo, ou, quando remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção.

b) Às propostas deverão dar entrada até às 16 horas e 30 minutos
do dia 19 de Dezembro de 2001.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, sem
rasuras ou entrelinhas.

13 � O acto do concurso é público, terá lugar no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Paredes e realizar-se-á pelas 15 horas do
dia 20 de Dezembro de 2001, perante o júri do concurso. Pode-
rão assistir ao acto público do concurso os eventuais interessa-
dos, mas apenas poderão intervir os legais representantes de cada
concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa qua-
lidade.

14 � Os critérios de apreciação das propostas serão, por ordem
decrescente de importância, os seguintes:

Preço � 50  %;
Cobertura � 20  %;
Franquias � 20  %;
Assistência técnica prestada pela seguradora � 10  %.

15 � O prazo de validade das propostas será de 60 dias úteis
contados da data limite para a sua entrega.

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

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

19 � A data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República é 7 de Novembro de 2001.

20 � A data de recepção do anúncio, para publicação, na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., é 8 de Novembro de 2001.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Au-
gusto Granja da Fonseca. 10-1-113 953

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada de
recuperação do pavilhão gimnodesportivo de Ponte
de Sor.

1 � A entidade adjudicante da empreitada é a Câmara Municipal
de Ponte de Sor, com sede no Largo 25 de Abril, 7400-228 Ponte
de Sor (telefone: 242291580; telecopiadora: 242291589).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e deliberação camarária de 24 de Outubro
de 2001.

3 � a) Local de execução da obra � cidade sede do município e
freguesia de Ponte de Sor.

b) Designação � empreitada de recuperação do pavilhão gimno-
desportivo de Ponte de Sor.

c) Objecto da empreitada � total execução dos trabalhos defini-
dos, constando de substituição do pavimento, remodelação e ampli-
ação dos balneários e instalações sanitárias, incluindo a execução de
todas as infra-estruturas, pinturas e instalações eléctricas.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 41 000 000$.
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que

se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993 � categoria 45.21.63; refe-
rência CPC 51372.2.

4 � O prazo de execução da obra é de 150 dias, contados da data
da sua consignação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos na Divisão de Obras Municipais
da Câmara Municipal de Ponte de Sor, no Largo 25 de Abril, 7400-
-228 Ponte de Sor, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, após a publicação
deste anúncio no Diário da República.

b) Podem ser obtidas cópias autênticas do processo de concurso
até seis dias úteis antes da data limite para entrega das propostas,
mediante o pagamento prévio de 80 000$, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor.

6 � a) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou
seus representantes na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Ponte de Sor, Largo 25 de Abril, 7400-228 Ponte de
Sor, até às 16 horas e 30 minutos do 30.º dia (incluindo na conta-
gem sábados, domingos e feriados), contados a partir do dia seguinte
ao da publicação deste anúncio no Diário da República, contra re-
cibo, ou remetidas pelo correio, registadas e com aviso de recepção.

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

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

7 � a) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil ime-
diato à data limite para apresentação das propostas, pelas 10 horas,
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ponte de Sor.

b) Só poderão intervir no acto público do concurso os concorren-
tes e as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credencia-
das por estes.

8 � A caução para garantia do contrato é de 5  % sobre o valor
da adjudicação, sem inclusão do IVA.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com nova re-
dacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.

Os pagamentos ao empreiteiro efectuar-se-ão de acordo com au-
tos de medição mensais, nos termos dos artigos 202.º e seguintes do
atrás mencionado diploma legal, e serão assegurados por verbas ins-
critas no orçamento da Câmara Municipal de Ponte de Sor.

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

11 � Serão admitidos os concorrentes detentores de certificado
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:

a) Empreiteiro geral da 1.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta;
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b) Das 5.ª, 6.ª, 9.ª, 11.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria,
das 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos que lhes respeitem;

c) Capacidade técnica dos concorrentes � para avaliação da
capacidade técnica serão adoptados o seguintes critérios:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 50  % do valor estimado do contrato;

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

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

d) Capacidade económica e financeira:

d1) Só serão admitidos concorrentes que apresentem os três
rácios com valores iguais ou superiores aos valores
indicados no seguinte quadro:

Rácios Fórmula de cálculo
Valores mínimos

(percentegem)

Liquidez geral Existências + Disponi- 101,82
bilidades + Dívidas de
terceiros a curto pra-
zo/Passivo  a  curto
prazo.

d2) A fim de se determinar os rácios referidos no quadro
anterior, os concorrentes deverão ainda apresentar,
juntamente com o documento exigido na alínea d) do
n.º 14.1 do programa de concurso, cópia do balanço que
serviu de base ao seu preenchimento (devidamente
validado por um revisor oficial de contas), ficando
dispensados da sua apresentação os concorrentes que
apresentem a sua declaração de IRC, com o respectivo
anexo A, ou a declaração do IRS acompanhada do res-
pectivo anexo I;

d3) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano a
sua actividade, a avaliação da capacidade económica e
financeira será efectuada com base nas informações
prestadas em documento abonatório de uma institui-
ção bancária reconhecida, e não de acordo com os in-
dicadores;

d4) No caso de se tratar de grupos de empresas que decla-
rem a intenção de constituírem juridicamente uma única
entidade, um agrupamento complementar de empresas
ou um consórcio externo, cada uma das empresas de-
verá preencher os requisitos mencionados na alínea d1),
sob pena de exclusão.

12 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é o defini-
do no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

1) Preço global mais baixo � 60  %;
2) Qualidade técnica da solução proposta � 40  %:

Memória descritiva e justificativa � 50  %;
Programa de trabalhos � 40  %;
Nota justificativa do preço proposto � 10  %.

A nota parcial e final de cada proposta será dada numa escala de
1 a 5 valores, com a aproximação de duas escalas decimais.

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

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

24 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 4-1-8031

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso de esclarecimento

Concurso público para arrematação da empreitada
de reabilitação do Teatro Sá da Bandeira

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e referente ao concurso acima refe-
rido, comunica-se aos interessados que a comissão do concurso pres-
tou esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação
dos elementos constantes do programa de concurso, cujos documen-
tos foram arquivados no processo, além de terem sido enviadas
cópias a todos os interessados que adquiriram os documentos que
servem de base ao concurso.

29 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Miguel
Correia Noras. 03-1-35 121

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Anúncio

Concurso público para cedência em regime de loca-
ção financeira de uma viatura pesada de passagei-
ros (autocarro).

1 � Entidade adjudicante � a entidade pública contratante é a
Câmara Municipal de Silves, sita no Largo do Município, 8300-
-117 Silves (telefone: 282442325; fax: 282442650; e-mail:
presidente@cm-silves.telepac.pt).

2 � Modalidade e objecto do concurso:

a) O concurso revestirá a modalidade de concurso público, nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º, conjugado com
o n.º 1 do artigo 80.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;

b) O presente concurso tem por objecto a cedência, em re-
gime de locação financeira, com opção de compra à Câ-
mara Municipal de Silves, de uma viatura pesada de passa-
geiros, com a seguinte Classificação Estatística de Produtos
por Actividades, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998:

Categoria 65.21.1 � Serviços de locação financeira;
Subcategoria 65.21.10 � Locação financeira.

3 � Documentos que instruem as propostas � as propostas se-
rão instruídas de acordo com o programa de concurso e caderno de
encargos (artigos 96.º e 97.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho).

4 � Proposta com variantes � não é permitida a apresentação
de propostas variantes ao caderno de encargos.

5 � Entidades que podem concorrer � podem concorrer todas
as entidades que estejam autorizadas e habilitadas para exercer a
actividade de locação financeira nos termos da legislação geral e
específica aplicada.

6 � Local e data para aquisição do programa de concurso e ca-
derno de encargos � todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, na Di-
visão Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património, a fun-
cionar no edifício da Câmara Municipal de Silves, pelo valor de
5000$, com IVA incluído.

7 � Data limite da recepção das propostas:

a) Até às 16 horas do dia 14 de Dezembro de 2001, enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, ou en-
tregue em mão, contra recibo, na Divisão Financeira, Sec-
ção de Aprovisionamento, da Câmara Municipal de Silves,
de acordo com o programa de concurso e caderno de en-
cargos;

b) As propostas e os documentos que as acompanham serão
redigidos em língua portuguesa; porém, quando, pela sua
própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra lín-
gua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução
devidamente legalizada, em relação à qual declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os
respectivos originais.
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8 � Data, hora e local do acto público do concurso � o acto
público de abertura das propostas realizar-se-á pelas 10 horas do dia
17 de Dezembro de 2001, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Silves.

9 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público � concorren-
tes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

10 � Critérios de adjudicação � a proposta mais vantajosa, aten-
dendo-se aos seguintes critérios, por ordem decrescente de impor-
tância:

c) Taxa de juro � 40  %;
d) Valor da renda � 30  %;
e) Valor residual � 30  %.

11 � Prazo de validade das propostas � em conformidade com
o artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, os concor-
rentes ficam obrigados a manter as suas propostas durante um pe-
ríodo de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.

12 � Caução � o adjudicatário prestará caução de valor corres-
pondente a 5  % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA,
por depósito em dinheiro, títulos emitidos ou garantidos pelo Esta-
do, fiança, garantia bancária ou seguro-caução.

13 � Data de envio para publicação no Diário da República �
7 de Novembro de 2001.

14 � Data de recepção deste anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 8 de Novembro de 2001.

5 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria Isa-
bel Fernandes da Silva Soares. 10-1-113 956

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Anúncio
Concurso público internacional para fornecimento

de massas asfálticas para o ano de 2002

Processo consulta n.º B-3303/01

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Sintra,
Largo Virgílio Horta, 2710 Sintra (telefone: 219238709; telefax:
219238701).

2 � a) A esta aquisição corresponde a categoria 14.50.1 e subca-
tegoria 14.50.10 � Betumes e asfaltos, naturais; asfalites e rochas
asfálticas, conforme a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998.

b) [...]
c) [...]
d) Constitui objecto do presente concurso o fornecimento de

massas asfálticas para o ano de 2000 e parte do ano de 2001, nas
condições definidas no caderno de encargos.

3 � O fornecimento será efectuado na área do município de Sin-
tra.

4 � O fornecimento ocorrerá para o todo o ano de 2002, após
a eficácia do.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Não serão admitidas propostas para parte dos bens.
8 � Não serão admitidas propostas divergentes ou com alterna-

tivas às cláusulas do caderno de encargos.
9 � São requisitos obrigatórios para concorrer a este concurso os

constantes nos artigos 8 a 11 do programa de concurso.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, que de-

verão assumir a forma jurídica de consórcio quando lhes tenha sido
adjudicado o fornecimento.

11 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Divisão
de Aprovisionamento, sita na Travessa do Município, 3, c/v, em
Sintra, ou através do site http://jcoelho.m6.net/cms, onde pode ser
examinado nas horas normais de expediente, desde a data da publi-
cação do anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
requeridos junto da Divisão referida no n.º 11 até ao termo do pra-
zo fixado para a apresentação das propostas.

c) O preço dos documentos será de 12 500$ + 17  % de IVA, pa-
gos, no acto da entrega, na Divisão de Aprovisionamento, no horá-
rio normal de expediente, até à véspera do acto público de abertura
de propostas.

12 � a) As propostas deverão ser entregues, pelos concorrentes
ou seus representantes, na Câmara Municipal de Sintra, edifício dos
Paços do Concelho, Largo Dr. Virgílio Horta, Sintra, contra recibo,
ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso de recepção.

b) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30 minu-
tos do 52.º dia a contar da data da publicação do anúncio.

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

13 � A abertura das propostas terá lugar no dia útil imediato à
data limite para a apresentação das propostas, na sala de reuniões
da Divisão de Aprovisionamento, Travessa do Município, 3, cave,
2710 Sintra, pelas 10 horas e 30 minutos, podendo assistir à sessão
os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados,
por um júri designado pela entidade contratante.

14 � A adjudicação será efectuada de acordo com o critério de
adjudicação constante do artigo 4.º do programa de concurso.

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

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

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

18 � [...]
19 � Enviado para publicitação no Diário da República em 8 de

Novembro de 2001 e para o Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias em 8 de Novembro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 8 de Novembro de 2001, e no
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.

8 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Edite Estre-
la. 03-1-35 127

ENTIDADES PARTICULARES

CERCIPÓVOA � COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C. R. L.

Anúncio

Concurso público para adjudicação de empreitada

1 � Concurso promovido pela CERCIPÓVOA � Cooperativa
para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, C. R. L.,
com sede na Urbanização Quinta da Piedade, Rua do Comandante
Américo Costa, 2625-160 Póvoa de Santa Iria (telefone:
219533080; fax: 219533089).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � concelho de Vila Franca de Xira,
freguesia da Póvoa de Santa Iria.

b) Designação da empreitada � construção das novas instalações
da CERCIPÓVOA, Póvoa de Santa Iria, com o preço base de
494 464 191$66, ou 2 466 376,99 euros, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 540 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar da
data da consignação dos trabalhos.

5 � Processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da
CERCIPÓVOA � Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Crianças Inadaptadas, C. R. L., situada na Urbanização
Quinta da Piedade, Rua do Comandante Américo Costa,
2625-160 Póvoa de Santa Iria (telefone: 219533080; fax:
219533089), durante as horas normais de expediente. Po-
derão ser adquiridas cópias do processo de concurso na
mesma morada; estas cópias podem ser solicitadas até ao
15.º dia que antecede o prazo fixado para apresentação das
propostas;
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b) O processo de concurso e documentos complementares
custam 220 000$, não incluindo o IVA, e o corresponden-
te pagamento deverá ser efectuado directamente pelo inte-
ressado à entidade referida na alínea anterior.

6 � Propostas:

a) A hora e data limite para os concorrentes apresentarem as
suas propostas será até às 17 horas do 30.º dia a contar do
dia seguinte ao da publicação no Diário da República;

b) As propostas terão de ser entregues ou enviadas, sob regis-
to, através do serviço dos correios, no local referido no
n.º 1;

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

7 � Acto público do concurso:

a) Poderão intervir no acto público as pessoas que para o
efeito estiverem credenciadas;

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas e 30 mi-
nutos do 1.º dia a seguir ao término do prazo referido no
n.º 6, alínea a), no local indicado no n.º 1.

8 � Caução � o concorrente cuja proposta haja sido escolhida
ficará obrigado a prestar caução no valor mínimo de 5  % do preço
total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por preço global, nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e será financiada pelo PIDDAC, Ministério do Trabalho e da Soli-
dariedade.

10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de em-
presas concorrentes � ao concurso poderão apresentar-se agrupa-
mentos de empresas, desde que sejam detentoras de certificado de
classificação para o exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas. No caso de contrato, o agrupamento constituirá uma única
entidade jurídica em regime de responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro � para
ser admitido a concurso o concorrente deve fazer prova de possuir
o certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas com
as seguintes autorizações, contidas nos alvarás concedidos ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 100/88, de 23 de Março, com as correspondên-
cias constantes no anexo I da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho,
com a redacção dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto:

a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios �
1.ª categoria:

a1) A classificação nas subcategorias 1.ª, 5.ª e 6.ª da 1.ª ca-
tegoria e nas subcategorias 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª da 5.ª ca-
tegoria, nas classes correspondentes, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que se proponha execu-
tar;

a2) Caso o concorrente não disponha das autorizações
exigidas nos termos da alínea b) e desde que não seja
posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, anexará à pro-
posta declarações de compromisso dos subempreitei-
ros possuidores dessas autorizações, de acordo com o
previsto no n.º 15.3 deste programa de concurso, aos
quais ficará vinculado por contrato para a execução
dos trabalhos que lhes respeitem;

a3) Os não titulares de certificado de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados adequado à obra posta a con-
curso e emitido por uma das autoridades competentes
mencionadas no anexo III deste programa de concurso,
o qual indicará os elementos da referência relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nesta lista;

a4) Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI), ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, desde que apresentem documentos relativos à com-

provação da sua idoneidade, capacidade financeira, eco-
nómica e técnica para a execução da obra posta a
concurso indicados no n.º 14.3 deste programa de con-
curso;

b) Capacidade financeira, económica e técnica � a análise da
capacidade financeira, económica e técnica dos concorren-
tes será efectuada de acordo com o artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nomeadamente por declara-
ção do volume de negócios global e do volume de obras
executadas em cada ano dos últimos três anos, pelos balan-
ços e demonstração de meios humanos e materiais a afec-
tar à execução da obra, de acordo com as prescrições do
programa de concurso, pela lista das obras mais importan-
tes executadas nos últimos três anos (especialmente para
organismos do Estado) e respectivos certificados, passados
pelos donos das obras, e pela declaração que mencione os
técnicos ou os órgãos técnicos de que o concorrente dispõe
para a execução da obra;

c) Os concorrentes estrangeiros que não possuam alvará de
empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações de
natureza indicada no anúncio e no programa de concurso e
na classe correspondente ao valor da proposta poderão
concorrer fazendo prova da sua inscrição como empreitei-
ros no país de estabelecimento com equivalência à inscri-
ção e classificação portuguesa exigidas no concurso, ou, se
aquela inscrição não existir ou não tiver equivalência men-
cionada, comprovando documentalmente a sua idoneidade,
experiência e capacidade técnica e económica para execu-
ção de trabalhos daquela natureza.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 90 dias contados a partir da data do acto público do
concurso.

13 � Critérios de adjudicação da empreitada � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores:

1) Capacidade económica e financeira;
2) Capacidade técnica;
3) Preço.

13.1 � Selecção e eliminação das propostas � serão considera-
dos todos os pontos prescritos no n.º 20 do programa de concurso,
sendo dado relevo para a adjudicação da proposta aos seguintes fac-
tores:

1) As capacidades técnicas e financeiras terão carácter elimi-
natório na escolha da melhor proposta;

2) A selecção será feita de entre os concorrentes com capaci-
dade técnica e financeira necessária e suficiente para o tipo
de obra a realizar e aqueles tiverem a proposta com o tipo
de custo mais baixo.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.

2 de Novembro de 2001. � Pela Direcção: (Assinaturas ilegíveis.)
4-2-16 608

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

Anúncio

Concurso público da empreitada de execução
do empreendimento «Túneis rodoviários � túnel 1»

Artigo 1.º

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

Artigo 2.º

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

Artigo 3.º

a) Os trabalhos de empreitada serão executados no Jardim do
Carregal e na Praça Filipa de Lencastre, na cidade do Porto.
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b) A empreitada designa-se por «Empreitada de execução do em-
preendimento Túneis rodoviários � túnel 1», envolve a execução
dos trabalhos de escavação e construção do suporte primário, do su-
porte secundário e dos acabamentos do túnel mineiro, envolve a
execução dos trabalhos de execução dos revestimentos e das infra-
-estruturas eléctricas e de águas das rampas de acesso ao túnel, e
envolve o fornecimento e instalação dos equipamentos dos siste-
mas de ventilação, electromecânicos e de segurança, e tem a classi-
ficação seguinte: códigos 45000000-7, 45111210-3, 45111230-9,
45111240-2, 45112410-2, 45212292-9, 45300000-0, 45311000-0,
45312100-8, 45331210-1 e 45342130-6 do Vocabulário Comum
para os Contratos Públicos, publicado no suplemento do Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996.

O preço base do concurso é de 2 000 000 000$, ou seja,
9 975 958 euros, com exclusão de IVA.

c) (Não aplicável.)
d) O objecto do contrato inclui a realização do projecto de exe-

cução do túnel mineiro e a realização do projecto de execução dos
sistemas de ventilação, electromecânicos e de segurança.

Artigo 4.º

O prazo máximo de execução da obra é de 610 dias contados da
data da sua consignação.

Artigo 5.º

a) Encontra-se patente na sede da GOP, E. M., para consulta ou
aquisição pelos interessados, durante as horas de expediente, a par-
tir da data de publicação deste anúncio no Diário da República e
até à data limite para entrega das propostas, o processo de concurso
e documentos complementares. Desde que solicitadas a partir da data
de publicação do anúncio no Diário da República e até ao dia 7 de
Janeiro de 2001, os interessados poderão obter cópias das peças
escritas e desenhadas do processo de concurso no prazo de seis dias
contados da data da recepção do pedido escrito na sede da GOP, E.
M. Os pedidos de reserva de cópias de exemplares do processo de
concurso poderão ser enviados por fax ou via postal para os escri-
tórios da GOP, E. M., com identificação do requerente, respectivo
número de contribuinte, telefone e morada.

b) As cópias do processo de concurso serão entregues aos reque-
rentes mediante o pagamento de 200 000$, acrescidos de IVA cal-
culado à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro ou em cheque à
ordem da GOP, E. M., ou enviadas à cobrança, se tal for solicitado
pelos interessados no pedido de reserva.

c) Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até ao dia
10 de Dezembro de 2001 e os mesmos serão prestados até ao dia
20 de Dezembro de 2001.

Artigo 6.º

a) As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser entregues ou enviados pelo correio até às 17 horas do dia 15 de
Janeiro de 2001, pelos concorrentes ou seus representantes.

b) As propostas devem ser dirigidas para a sede da GOP, E. M.,
sita na Rua Monte dos Burgos, 12, 4250 Porto.

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

d) Os documentos que instruem as propostas são os indicados na
cláusula 17.ª do programa do concurso.

Artigo 7.º

a) Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas nele
podendo intervir os concorrentes e seus representantes, quando devida-
mente credenciados, com o limite máximo de dois por concorrente.

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

Artigo 8.º

a) O adjudicatário garantirá por caução, de valor e a prestar nos
termos indicados do processo de concurso, o exacto e pontual cum-
primento das obrigações que assuma com a celebração do contrato
de empreitada.

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

Artigo 9.º

A empreitada segue o regime de preço global e o regime de série
de preços, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O financiamento da emprei-
tada será assegurado pelo município do Porto.

Artigo 10.º

a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associ-
ação, desde que todas as empresas satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e cumpram as prescrições previstas no artigo 9.º do programa.

b) No caso de a adjudicação da empreitada vir a ser feita a agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de agrupamento comple-
mentar de empresas, agrupamento europeu de interesse económico
ou em consórcio externo, sempre em regime de responsabilidade
solidária passiva.

Artigo 11.º

Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão
preencher os requisitos mínimos seguintes:

a) Serem titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, contendo as autorizações seguintes:

 4.ª subcategoria da 6.ª categoria da classe do valor da pro-
posta; 2.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª cate-
goria, 1.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, 1.ª, 2.ª,
6.ª, 7.ª, 8.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria,
correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos es-
pecializados a que respeitam; aplicando-se o disposto nos
artigos 54.º, 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

b) Preencherem, cumulativamente, os requisitos mínimos, de
carácter económico-financeiro e técnico, explicitados no
programa do concurso.

Artigo 12.º

As propostas manter-se-ão válidas pelo prazo de 66 dias conta-
dos do acto público do concurso, prorrogando-se, no seu termo, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por mais 44 dias.

Artigo 13.º

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

Factores Subfactores Ponderação

Preço ........................................... 45  %
Preço global da proposta .......................................................................... 60  %
Preço global dos sistemas de suporte ........................................................ 20  %
Preço global do fornecimento e instalação dos equipamentos dos sistemas

de ventilação, electromecânicos e de segurança ..................................... 20  %
Qualidade técnica da proposta ...... 40  %

Metodologia de execução dos trabalhos e metodologia de fornecimento e
instalação dos equipamentos dos sistemas de ventilação, electromecâni-
cos e de segurança ................................................................................. 50  %

Plano de trabalhos ..................................................................................... 25  %
Recursos a mobilizar .................................................................................. 25  %

Prazo .......................................... 15  %
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Artigo 14.º

Não são admitidas propostas variantes.

Artigo 15.º

Nos documentos a apresentar pelos concorrentes para avaliação
das respectivas capacidades económico-financeiras estão compreen-
didos os seguintes: formulário de indicadores financeiros, segundo
modelo a fornecer pela GOP, E. M.; relatório e parecer do ROC,
quando a empresa esteja obrigada a ter ROC.

Artigo 16.º

(Não aplicável.)

Artigo 17.º

1 � Enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias em 6 de Novembro de 2001.

2 � O presente anúncio substitui integralmente o anúncio publi-
cado a 6 de Agosto de 2001, bem como os anúncios rectificativos
publicados a 9 de Agosto de 2001 e 16 de Outubro de 2001.

Artigo 18.º

O contrato de empreitada a celebrar encontra-se abrangido pelo
Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial de Co-
mércio.

Artigo 19.º

1 � A GOP, E. M., reserva o direito de só adjudicar a empreitada
se e quando o financiamento da mesma estiver assegurado.

2 � A decisão de não adjudicação não confere aos concorrentes
qualquer direito a qualquer indemnização.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Pereira Ferreira. 27-1-000 200

Aviso

A Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.,
torna público que o concurso público da empreitada de execução do
empreendimento «Túneis rodoviários � túnel 1», divulgado por
anúncio publicado no Diário da República a 6 de Agosto de 2001,
e posteriormente rectificado por anúncios publicados a 9 de Agosto
de 2001 e 16 de Outubro de 2001, foi anulado por falta de publica-
ção no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e substituído por
um novo procedimento, enviado na presente data para publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e no Diário da Re-
pública.

Informa-se também todos os interessados que adquiriram o pro-
cesso do anterior concurso que as alterações documentais ao mesmo
serão fornecidas gratuitamente pela GOP, E. M.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Ferreira. 27-1-000 199

OBRA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
«Construção do lar para idosos»

1 � Entidade adjudicante � Obra de São José Operário (Funda-
ção de Solidariedade Social), Rua das Fontes, 3-A, 7000-589 Évora
(telefone: 266703469; fax: 266746573).

2 � Modalidade do concurso � público.
3 � a) Local dos trabalhos � Rua Transversal, 16, Bairro do

Bacelo, em Évora.
b) Natureza e extensão dos trabalhos � construção de um edifí-

cio destinado a lar de idosos, contemplando trabalhos de construção
civil (arquitectura, estabilidade, águas e esgotos).

4 � Preço base do concurso � sem preço base.
5 � Prazo de execução da obra � 240 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados nacionais, contados a partir da data de consig-
nação.

6 � Pedido de documentos:

a) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso à
firma F. C. Cabo � Centro R. H. Fotocópias, L.da, Rua dos

Castelos, 24, 1.º, 7000-664 Évora, telefone: 266705278,
nas horas normais de expediente.

b) O custo a pagar, em dinheiro ou cheque, é de 15 000$
(74,82 euros), incluindo o IVA.

7 � Data limite para apresentação das propostas:

a) As proposta terão de dar entrada até às 16 horas do 15.º dia
contado desde o dia seguinte ao da publicação no Diário da
República;

b) Endereço � Secretaria da entidade indicada no n.º 1;
c) Língua � as propostas e os documentos que as acompa-

nham devem ser redigidos em português. Quando os do-
cumentos, pela própria natureza ou origem, estiverem re-
digidos noutra língua, serão acompanhados de tradução
devidamente legalizada, ou não o sendo, de declaração do
concorrente que aceita a sua prevalência, para todos e quais-
quer efeitos, sobre os respectivos originais.

8 � Acto público do concurso:

a) Pelas 18 horas do dia seguinte ao dia limite para entrega
das propostas na entidade indicada no n.º 1;

b) Só intervirão as pessoas que para o efeito estiverem cre-
denciadas pelos concorrentes.

9 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicada
a empreitada efectuará uma garantia de 10  % do valor da sua pro-
posta.

10 � Tipo de empreitada e modalidades de pagamento � a em-
preitada é por preço global e os seus pagamentos serão efectuados
mensalmente, conforme medições dos trabalhos realizados.

11 � Admissão a concurso:

a) Empresas titulares de certificado de classificação de indus-
trial de construção civil, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, con-
tendo as seguintes autorizações:

1.ª categoria (Edifícios) � construtor geral de edifícios,
subcategorias 1.ª a 15.ª e da classe correspondente ao
valor global da proposta.

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 feira à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes fac-
tores de apreciação e respectiva ponderação:

Preço � 40  %;
Garantia de boa execução e qualidade técnica (com atenção às

obras executadas nos últimos cinco anos que devem ser des-
critas) � 35  %;

Capacidade económica e financeira � 25  %.

14 � Na falta de legislação própria, será aplicado a este concurso
e respectiva empreitada o Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com
as devidas adaptações.

22 de Outubro de 2001. � A Directora, Maria Silvéria Ferro de
Oliveira. 10-1-126 541

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Esclarecimentos

Concurso público «Construção da escola de trânsito �
Fiães» (publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 237, de 12 de Outubro de 2001).

No ponto 10.1 do programa de concurso: «A empreitada é por
série de preços (preço global)» passa a ser «A empreitada é por série
de preços».

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Alfredo
Oliveira Henriques. 10-1-113 955
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio rectificativo

Concurso público para arrematação da empreitada
de reabilitação do Teatro Sá da Bandeira

Informa-se que o anúncio publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 231, de 4 de Outubro último, respeitante ao concurso
indicado em epígrafe, passa a ter a seguinte redacção quanto aos
números:

11 � Serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas que
contenham as seguintes autorizações:

a) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor global da sua proposta;

b) Das 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, das 1.ª, 7.ª,
8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes
correspondentes ao valor dos trabalhos especializados
que lhes digam respeito, nos termos do programa de
concurso;

c) Da 1.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
digam respeito, nos termos do programa de concurso.

7 � b) A abertura das propostas será dia 28 de Dezembro,
pelas 10 horas.

6 � a) A entrega das propostas será até às 17 horas do dia
27 de Dezembro.

5 � a) O processo de concurso poderá ser adquirido até ao
próxima dia 4 de Dezembro.

Mantém-se em tudo o resto o constante da primeira publicação.

8 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-35 120

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 215,
de 15 de Setembro de 2001, a p. 19 892, foi publicado com inexac-
tidão o anúncio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o re-
gisto n.º 01-2-018 254. Assim, rectifica-se que na alínea b)
do n.º 12 onde se lê «previstos no artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 197/99» deve ler-se «previstos no artigo 70.º do Decreto-Lei
n.º 197/99». 19-1-5904
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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho

Processo n.º 1948/2000

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 APN � As-
sociação Portuguesa de Doentes Neuromusculares, com o número de
identificação de pessoa colectiva 502887206, sita na Rua das Cruzes,
580, Porto, 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 âm-
bito 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 23 de Abril de 1997, data em
que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, confor-
me consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social publi-
cada no Diário da República, 3.ª série, de 5 de Fevereiro de 2000,
ficando 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. 10-2-126 550

Despacho

Processo n.º 896/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, revisto pelo
Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, reconhece-se ao Centro
de Assistência Social da freguesia do Troviscal, com o número de
identificação de pessoa colectiva 503671843, com sede no lugar e
freguesia do Troviscal, concelho da Sertã, a isenção de IRC nos
termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B (denominada categoria C até 31 de Dezembro de
2000) � rendimentos comerciais e industriais directamente
derivados do exercício das actividades desenvolvidas no âm-
bito dos seus 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 14 de Dezembro de 1995, data
em que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, con-
forme consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social pu-
blicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 252, de 30 de Outubro
de 1996, ficando 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 10.º do Código do IRC.

19 de Setembro de 2001. � Pelo Ministro das Finanças, o Subdi-
rector-Geral, João R. E. Durão. 10-2-126 558

Despacho

Processo n.º 1203/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, revisto pelo
Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, reconhece-se ao Centro

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

Social Cultural e Recreativo de Pindelo, com o número de identifi-
cação de pessoa colectiva 502543213, sita no lugar da Cruz, fregue-
sia de Pindelo, concelho de Oliveira de Azeméis, a isenção de IRC
nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B (denominada categoria C até 31 de Dezembro de
2000) � rendimentos comerciais e industriais directamente
derivados do exercício das actividades desenvolvidas no âm-
bito 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 21 de Maio de 1990, data em
que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, confor-
me consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social publi-
cada no Diário da República, 3.ª série, n.º 190, de 20 de Agosto de
1991, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à ob-
servância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e
c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

19 de Setembro de 2001. � Pelo Ministro das Finanças, o Subdi-
rector-Geral, João R. E. Durão. 10-2-126 559

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 4 de Setembro
de 2001, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade turística atri-
buída a título prévio a um hotel a levar a efeito na Quinta do Conven-
to de S. Pedro das Águias, freguesia de Távora, concelho de Tabuaço,
distrito de Viseu, até 14 de Outubro de 2003, e a prorrogação do prazo
de abertura do estabelecimento ao público até 14 de Abril de 2003.

A declaração de utilidade turística prévia do referido empreendi-
mento foi concedida por despacho de 14 de Outubro de 1998, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 301, de 31 de Dezembro
de 1998.

21 de Setembro de 2001. � Pela Comissão de Utilidade Turísti-
ca, Maria Isabel Vinagre. 10-2-126 531

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 8 de Outu-
bro de 2001, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade turísti-
ca atribuída a título prévio ao Balneário Termal das Termas de
Monfortinho, a levar a efeito em Monfortinho, concelho de Idanha-
-a-Nova, distrito de Castelo Branco, até 19 de Outubro de 2002 e a
prorrogação do prazo de abertura do estabelecimento ao público até
19 de Abril de 2002.

A declaração de utilidade turística prévia do referido empreendi-
mento foi concedida por despacho de 19 de Abril de 2000, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 129, de 3 de Junho de 2000.

15 de Outubro de 2001. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Maria Isabel Vinagre. 10-2-126 532

Região de Turismo dos Templários
(Floresta Central e Albufeiras)

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por despa-
cho de 25 de Outubro corrente, nomeei, face ao ofício n.º 4473/DSFI,
datado de 23 de Outubro corrente, do Centro de Estudos e Forma-
ção Autárquica � CEFA, a declaração de aceitação do lugar desti-
nado a diplomados do CEFA, no uso da competência prevista na
alínea g) do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 195/92, de 8 de
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Setembro, para preenchimento da referida vaga de assistente admi-
nistrativo, a diplomada Sandra Cristina Pires Franco, nos termos
dos artigos 19.º, 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, conjugado com os n.os 2 e 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 195/92, de 8 de Outubro, por urgente conveniência de serviço, a
partir de 5 de Novembro de 2001.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no ar-
tigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

29 de Outubro de 2001. � O Presidente da Região de Turismo,
Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas. 10-2-126 543

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Caixa de Previdência do Ministério da Educação

Éditos

Em conformidade com o artigo 14.º do Regulamento Interno da
Caixa, homologado por despacho do Ministro da Educação em 15 de
Dezembro de 2000, se declara que Rui Manuel Gomes Rosa Valen-
tim Lourenço, sócio desta Caixa n.º 18 685, constituiu um subsídio,
agora reduzido em 19 708$. Estando com os direitos suspensos des-
de 31 de Dezembro de 1965, correm éditos de 30 dias, a contar da
data da publicação no Diário da República, citando a sócia referida,
ou os seus herdeiros, a fim de comparecerem nesta Caixa, no prazo
referido, a fim de regularizar a situação.

18 de Setembro de 2001. � O Administrador-Delegado, José
António Coelho Antunes. 10-2-126 555

Éditos

Em conformidade com o artigo 14.º do Regulamento Interno da
Caixa, homologado, por despacho do Ministro da Educação em 15 de
Dezembro de 2000, se declara que Maria Adélia Barros Fonseca, sócia
desta Caixa n.º 20 902, constituiu um subsídio, agora reduzido em
26 208$. Estando com os direitos suspensos desde 1 de Novembro
de 1972, correm éditos de 30 dias, a contar da data da publicação
no Diário da República, citando a sócia referida, ou os seus herdei-
ros, a fim de comparecerem nesta Caixa, no prazo referido, a fim
de regularizar a situação.

18 de Setembro de 2001. � O Administrador-Delegado, José
António Coelho Antunes. 10-2-126 556

Éditos

Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97, de 29 de
Julho, se declara que, para habilitação edital ao subsídio de 95 443$,
constituído por Maria Ivone Cais Fonseca, sócia desta Caixa
n.º 18 342, falecida em 11 de Novembro de 1999, e legado a Luísa
Manuela Apolónia Fonseca Rodrigues Saco e a Paula Cristina Fon-
seca Rodrigues, desconhecendo-se os seus paradeiros, correm éditos
de 30 dias a contar da data da publicação deste anúncio no Diário
da República citando as beneficiárias referidas, ou, em caso de fa-
lecimento destas, os seus representantes sucessórios, ou, não os ha-
vendo, os herdeiros da sócia, a deduzirem a sua habilitação naquele
prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir sobre o
seu pagamento.

18 de Setembro de 2001. � O Administrador-Delegado, José
António Coelho Antunes. 10-2-126 554

Éditos

Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97, de 29 de
Julho, se declara que, para habilitação edital ao subsídio de 34 747$,
constituído por Ideme Candeias, sócia desta Caixa n.º 6339, falecida
em 29 de Abril de 2001, e legado a Ana Dores Candeias Alves e a
Acácio José Candeias, desconhecendo-se os seus paradeiros, correm
éditos de 30 dias a contar da data da publicação deste anúncio no
Diário da República citando os beneficiários referidos, ou, em caso
de falecimento destes, os seus representantes sucessórios, ou, não os
havendo, os herdeiros da sócia, a deduzirem a sua habilitação naque-
le prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir sobre
o seu pagamento.

26 de Setembro de 2001. � O Administrador-Delegado, José
António Coelho Antunes. 10-2-126 557

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio

O Dr. João Guilherme Gato Pires da Silva, juiz de direito do 3.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Abrantes:

Faz-se saber que nos autos de processo de falência n.º 123/2001,
a correr termos pelo 3.º Juízo do Tribunal da Comarca de Abrantes,
em que é requerente o Ministério Público junto deste Tribunal e
requerida SILQUEIJO � Sociedade de Produtos Lácteos de Portu-
gal, L.da, com sede no Largo de Santo António, 8, Concavada,
2200 Abrantes.

Ficando por este meio citados todos os credores desconhecidos
para, querendo, no prazo de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, a
contar da publicação do último anúncio, não só deduzirem oposição
ou justificarem os créditos, como proporem qualquer providência di-
ferente da requerida, devendo em todos os casos oferecer logo os
meios de prova de que disponham, tudo nos termos e para efeitos
do disposto no artigo 20.º do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Para efeitos do disposto no artigo 19.º, n.º 2, do citado diploma
legal, consigna-se que a petição inicial deu entrada em Juízo em 12 de
Março de 2001.

Em anterior publicação estava parcialmente incorrecta a identi-
dade da requerida.

30 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, João Guilherme
Gato Pires da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Maria Alice de Matos
Alexandre. 10-2-126 537

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio
Processo n.º 764/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).

São citados os credores de António Pereira Vidal & Filhos, L.da,
com sede em Arrancada do Vouga, 3754-905 Valongo do Vouga, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Outubro de 2001.

18 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Susana Direito
Regatia. � O Oficial de Justiça, José Carlos Figueiredo.

03-2-45 015

TRIBUNAL DA COMARCA DO CADAVAL

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência registados sob o n.º 321/
2001, a correr termos por este Tribunal da Comarca do Cadaval,
em que é requerente Sociedade Europeia de Leasing-Sel, S. A., com
sede em Rua de Artilharia Um, 70, 6.º, 1250 Lisboa, e requerido
Delfim da Costa Ribeiro, residente na Rua dos Moinhos, 3, Dagorda,
Vermelha, Cadaval, correm éditos de 10 dias, contados a partir da
publicação do anúncio no Diário da República, ficando por este meio
citados todos os credores do requerido acima identificado para, no
prazo de 10 dias, deduzirem, querendo, oposição ao pedido formula-
do, justificarem sumariamente o seu crédito ou requererem alguma
das providências previstas para a falência, devendo, naquele prazo,
juntar documentos e requerer quaisquer meios de prova (artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 315/98, de 20 de Outubro).

Nos termos do disposto no artigo 19.º, n.º 2, do decreto-lei su-
pra-referido, consigna-se a petição deu entrada neste Tribunal no
dia 26 de Outubro de 2001.

30 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Susana Maria Ra-
mos Alves Caldeira Cabaço. � A Escrivã-Adjunta, Anabela Lucas.

03-2-45 003
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Anúncio

Faz-se saber que nos autos de falência registados sob o n.º 320/
2001, a correr termos por este Tribunal da Comarca do Cadaval,
em que é requerente Sociedade Europeia de Leasing-Sel, S. A., com
sede na Rua de Artilharia Um, 70, 6.º, 1250 Lisboa, e requerido Se-
bastião Pereira Ribeiro, residente na Rua de Emília Conceição, 7 e
9, Dagorda, Vermelha, Cadaval, correm éditos de 10 dias, contados
a partir da publicação do anúncio no Diário da República, ficando
por este meio citados todos os credores do requerido acima identi-
ficado para, no prazo de 10 dias, deduzirem, querendo, oposição ao
pedido formulado, justificarem sumariamente o seu crédito ou re-
quererem alguma das providência previstas para a falência, deven-
do, naquele prazo, juntar documentos e requerer quaisquer meios de
prova (artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro).

Nos termos do disposto no artigo 19.º, n.º 2, do decreto-lei su-
pra-referido, consigna-se a petição deu entrada neste Tribunal no
dia 26 de Outubro de 2001.

30 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Susana Maria Ra-
mos Alves Caldeira Cabaço. � A Escrivã-Adjunta, Anabela Lucas.

03-2-45 005

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio

O Dr. Ricardo Luiz, juiz de direito neste Tribunal da Comarca do
Funchal:

Faz saber que nos autos de falência n.º 421/2001, que correm seus
termos no 3.º Juízo Cível do Tribunal da Comarca do Funchal, foi,
por sentença de 25 de Outubro de 2001, declarada a falência do
requerido Luís Manuel Monteiro Mendes Gomes, com sede na Azi-
nhaga da Nazaré, Apartamentos Vista Baía, bloco A, 1.º, D,
9000 Funchal, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para reclama-
ção de créditos, o qual se começará a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

26 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Ricardo Luís. �
A Oficial de Justiça, Inês Maria Pereira. 10-2-126 544

TRIBUNAL DA COMARCA DA LOURINHÃ

Anúncio

Processo n.º 376/01.
Espécie � recuperação de empresa.
Requerente � Fernando Henriques da Silva.
Requerida � FINORTA � Produção e Comercialização de Produ-

tos Hortofrutícolas, L.da, com sede no lugar de Ribeira de Palhei-
ros, Miragaia, Lourinhã.

Faz-se saber que por sentença de 19 de Outubro de 2001, proferi-
da nos presentes autos, foi designado o dia 28 de Janeiro de 2002,
pelas 9 horas e 30 minutos, no Tribunal da Comarca da Lourinhã,
para a assembleia de credores, nos autos de recuperação de empresa
acima identificada, tendo sido fixado em 90 dias o prazo para estu-
do e observação a que a requerida fica sujeita, ficando ainda adver-
tidos os credores para a necessidade de reclamarem os seus créditos
para poderem intervir na assembleia de credores.

Foi nomeado gestor judicial o Dr. Fernando Bordeira Costa, com
domicílio profissional em Apartado 11, 2766-501 São Pedro do
Estoril.

Os presentes autos deram entrada em Tribunal no dia 7 de Junho
de 2001.

24 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Fabien Gregório da
Silva Gonçalves. � A Oficial de Justiça, Maria José Coutinho.

18-2-018 683

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENELA

Anúncio
Processo n.º 160/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � ADEL � Arte e Decoração do Centro, L.da

A Dr.ª Susana Brandão Loureiro Marques, juíza de direito da Secção
Única do Tribunal da Comarca de Penela:

Faz saber que são citados os credores da requerida ADEL � Arte
e Decoração do Centro, L.da, com sede em Ponte do Espinhal,
3230 Penela, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Outubro de 2001.

3 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Susana Brandão
Loureiro Marques. � O Oficial de Justiça, João Madeira.

10-2-126 548

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 285/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Fortis Bank � Sucursal em Portugal.
Requerida � 1994 Continental Distribution, L.da

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida 1994 Conti-
nental Distribution, L.da, com sede na Rua de Francisco Sanches, 17-D,
1170 Lisboa, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na Secretaria em 25 de Outubro de 2001.

5 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles.

03-2-45 000

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

Anúncio
Processo n.º 241/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bilbao Vizcaia (Portugal), S. A.
Requeridos � Fernando Manuel Duarte Lourenço e Rosa Maria Gomes

Pardal.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 31 de Outubro de 2001, proferida
nos presentes autos, foram declarados falidos Fernando Manuel
Duarte Lourenço e Rosa Maria Gomes Pardal, com última residên-
cia conhecida na Rua de Nogueira, 77, 2.º, direito, Fânzeres, Gondo-
mar, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Sérgio Faria Almeida, com es-
critório na Travessa da Corredoura, 181, Oliveira do Douro, Vila
Nova de Gaia.

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

06-2-054 542

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

Anúncio

Recuperação da empresa n.º 167/2001 � 2.º Juízo.
Requerida � Fábrica de Papel Azenha, S. A., com sede na Rua da

Azenha, 128, Sandim, Vila Nova de Gaia.
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Nos autos acima identificados foi designado o dia 12 de Dezem-
bro de 2001, pelas 10 horas, para a realização da assembleia de cre-
dores.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste Tribunal em
13 de Julho de 2001, e o despacho de prosseguimento da acção foi
proferido em 15 de Outubro de 2001.

Nos termos do artigo 44.º, n.os 1 e 2, do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, os credores, ainda
que preferentes, que pretendam intervir na assembleia devem, no
prazo de 10 dias a contar da data da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, reclamar os seus créditos, se antes o não houve-
rem feito, através de simples requerimento, mencionando a origem,
natureza e montante do crédito.

Os credores que já anteriormente tenham reclamado e justificado
os seus créditos podem ainda corrigir ou completar a justificação,
nos termos e prazos atrás referidos.

As reclamações e impugnações serão acompanhadas dos dupli-
cados necessários para entrega ao gestor judicial e aos membros
da comissão de credores � artigo 45.º, n.º 2, do citado diploma
legal.

16 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.

27-2-000 243

Anúncio

Processo � falência n.º 136/00 � 2.º Juízo.
Requerida � Luísa Sameiro Macedo Abreu Dias, residente na Ave-

nida de Vasco da Gama, 64, 9.º, direito sul, Póvoa de Varzim.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 12 de Junho de 2000, por sentença de 11 de
Outubro de 2001 foi declarada a falência da requerida acima mencio-
nada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeado liquidatário judicial Carlos Alberto Gonçalves de
Almeida Mateus, com escritório na Avenida de Mouzinho de Albu-
querque, 144, Póvoa de Varzim.

18 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Maria Isabel.

06-2-054 540

Anúncio

Processo n.º 151/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).
ISOR � Indústria e Comércio de Confecções, L.da

São notificados os credores de ISOR � Indústria e Comércio de
Confecções, L.da, com sede na Rua Direita de Francos, 1049, 2.º,
direito, 4250-194 Porto, que, por decisão de 18 de Outubro de 2001,
proferida nos presentes autos, foi designado o dia 11 de Dezembro
de 2001, pelas 10 horas, para a realização da assembleia de credores
no edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo
28.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência.

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

Foi fixado em 50 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

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

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
21 de Junho de 2001, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas normais de
expediente.

24 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � O Oficial de Justiça, António Manuel Peixoto.

27-2-000 241

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO OESTE

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira técnica superior (engenharia
do território).

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do conselho de administração de 27 de Setembro de 2001, se en-
contra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para admissão a estagiário, tendo em vista o provimento
de um lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, com li-
cenciatura em Engenharia do Território, do respectivo quadro de
pessoal, cabendo ao estagiário o vencimento correspondente ao ín-
dice 310, escalão 1 da referida categoria, conforme disposto no
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, actualmente no va-
lor de 187 800$.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as alterações resultan-
tes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

3 � Será admitido a estagiário de um único candidato, esgotan-
do-se o concurso com a sua admissão.

4 � Conteúdo funcional � conceber e ou aplicar métodos e pro-
cessos técnico-científicos, elaborando estudos, concebendo e desen-
volvendo projectos e emitindo pareceres, tendo em vista preparar a
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão que
interessem à administração.

5 � O local de trabalho será na área da Associação de Municí-
pios do Oeste.

6 � São requisitos de admissão os definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, exigindo-se, no que se refe-
re a habilitações literárias, licenciatura em Engenharia do Território.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente do conselho de administração da As-
sociação, o qual, bem como a documentação que o deve acompa-
nhar, poderá ser entregue pessoalmente nesta Associação ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, requerimento no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, situ-
ação militar, número de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-

enciarem na apreciação do mérito ou constituírem motivo
de preferência legal.

8 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente assinado, para

efeitos de avaliação curricular.

9 � Os restantes documentos para prova dos requisitos a que se
refere o n.º 6 do presente aviso deverão acompanhar os respectivos
requerimentos, salvo se os candidatos declararem nos mesmos, em
alíneas separadas e sobre compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um desses requisitos.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação
dos documentos comprovativos das suas declarações.

11 � A selecção dos concorrentes será feita mediante a aplica-
ção dos seguintes métodos:

a) Avaliação curricular, através da qual se avaliará a prepa-
ração dos candidatos para o desempenho das respectivas
funções e na qual serão ponderadas as habilitações lite-
rárias de base, formação profissional e experiência pro-
fissional;

b) Entrevista profissional de selecção, através da qual serão
avaliados e determinados quer o perfil quer os conhecimen-
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tos de natureza geral e específica dos candidatos relaciona-
dos com o desempenho do cargo;

c) Prova oral de conhecimentos, a realizar juntamente com
a entrevista profissional e que incidirá sobre: legislação
relativa à organização e atribuições do município e com-
petência dos seus órgãos (Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro); Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro); Regime Jurídico das Associações de
Municípios (Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro) e esta-
tutos da Associação de Municípios do Oeste, publicados
no Diário da República, 3.ª série, de 2 de Dezembro de
1992 e de 13 de Novembro de 2000, conhecimentos de
Sistemas de Informação Geográfica, Cartografia e Ins-
trumentos de Gestão Territorial.

12 � A classificação na selecção para o estágio resultará da mé-
dia aritmética simples das classificações obtidas na avaliação curri-
cular, na entrevista profissional de selecção e na prova oral de co-
nhecimentos, utilizando-se sempre a escala de 0 a 20 valores.

13 � A frequência do estágio é efectuada de acordo com o dis-
posto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, tem
carácter probatório e terá a duração de um ano.

14 � A avaliação final do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no
prazo de 30 dias após o seu termo;

b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente

venham a ter lugar.

15 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala
de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das classi-
ficações obtidas em cada uma das operações referidas no número
anterior.

16 � O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde
que obtenha classificação final de estágio não inferior a Bom (14 va-
lores).

17 � As listas dos candidatos serão afixadas para consulta no
edifício sede da Associação ou enviadas para publicação no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas no n.º 2 do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � Os critérios de apreciação e ponderação de avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa
constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

19 � O júri do concurso fará também a avaliação final do está-
gio e terá a seguinte constituição:

Engenheira Ana Paula Neves, administradora-delegada, que pre-
sidirá.

Vogais efectivos:

Engenheira Lina Maria Pereira Fazendeiro, directora do
Gat de Caldas da Rainha, Amílcar António Alves Pinto,
assessor, o primeiro dos quais substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos João Pardal Carvalho, e Óscar Manuel
Ferreira Carvalho, das Câmaras Municipais de Óbidos e
Alcobaça, respectivamente.

6 de Novembro de 2001. � A Administradora-Delegada, Ana
Paula Neves. 10-1-113 926

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a es-
tágio de um técnico de 2.ª classe (área de enge-
nharia do ambiente), da carreira técnica.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos torno público que, por deliberação
tomada em reunião do conselho de administração de 22 de Outubro
de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, o concurso
em epígrafe.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga colo-
cada a concurso.

3 � Local de trabalho � na Associação de Municípios do Vale
do Sousa (VALSOUSA), sita na Praça de D. António Meireles, 45,
4620-130 Lousada.

4 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto.

5 � Vencimento � índice 215 da escala indiciária do sistema
retributivo da função pública, actualmente, 130 200$.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1988.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

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

7.2 � Requisitos especiais � possuir bacharelato em Engenharia
do Ambiente.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso são os seguintes:

8.1 � Avaliação curricular, entrevista profissional de selecção e
prova teórica escrita de conhecimentos específicos e gerais, cujo
programa consta do anexo ao presente aviso.

8.2 � A classificação final é a resultante da média aritmética ob-
tida pela classificação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova teórica escrita de conhecimentos específicos e

gerais;
EPS = entrevista profissional de selecção.

A avaliação curricular será apurada pela fórmula:

AC = HL + FR + CI + EP + FC + OC
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias:

Mínimo/máximo = 10 valores;

FR = formação relevante:

Mínimo = 0 valores;
Máximo = 2 valores (considerar por cada acção de forma-

ção directamente relacionada com o exercício profis-
sional 0,5 valores);

CI = conhecimentos de informática:

Mínimo = 0 valores;
Máximo = 2 valores (considerar por cada referência 0,5 va-

lores; desvalorizar 0,5 valores a qualquer referência cla-
ramente desadaptada que constitua um claro indicador
de desconhecimento);

EP = experiência profissional:

Mínimo = 0 valores;
Máximo = 4 valores (considerar por cada referência clara-

mente orientada para o profissiograma e o perfil 0,5 va-
lores; desvalorizar em 0,5 valores toda e qualquer refe-
rência completamente desajustada ao perfil � indicador
claro de falta de objectividade);
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FC = formação complementar:

Mínimo = 0 valores;
Máximo = 1 valor (considerar por cada referência clara-

mente orientada para o profissiograma e o perfil 0,5 va-
lores; desvalorizar em 0,5 valores toda e qualquer refe-
rência completamente desajustada ao perfil � indicador
de incongruência/desajustamento face ao perfil tratado); e

OC = outros conhecimentos:

Mínimo = 0 valores;
Máximo = 1 valor (considerar por cada referência a ou-

tras actividades não directamente ligadas ao perfil mas
que possam constituir em termos de conhecimento uma
mais-valia 0,25 valores; majorar igualmente a estrutura
sintética e objectiva, a clareza e capacidade de síntese,
bem como o grau de oportunidade que o curriculum
revela face aos restantes).

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguintes facto-
res de apreciação: maturidade e motivação para o desempenho do
cargo; interesse e experiência profissional; capacidade de expressão;
espírito de iniciativa; capacidade de relacionamento interno e ex-
terno.

Esta prova será cotada de 0 a 10 valores por cada factor de apre-
ciação, com conversão final para a escala 0-20 valores, e terá a
duração de trinta minutos.

9 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do con-
selho de administração da Associação de Municípios do Vale do Sousa
e enviado pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue directa-
mente na Sede da Associação de Municípios do Vale do Sousa, sita
na Praça de D. António Meireles, 45, 4620-130 Lousada, do qual
constarão os seguintes elementos de identificação: nome, estado ci-
vil, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
habilitações literárias, número, data e serviço emissor do bilhete de
identidade, número de identificação fiscal, e identificação do con-
curso a que se candidata, assim como do Diário da República em
que foi publicado este aviso.

9.1 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 7, que serão dispensa-
dos para admissão ao concurso, se o candidato declarar no próprio
requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
condições referidas nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com excepção do documento
referido na alínea c) do n.º 7.

9.2 � O disposto no número anterior não impede que seja exi-
gida aos candidatos, no caso de dúvida sobre a situação que descre-
veram, a apresentação dos documentos comprovativos das suas de-
clarações.

9.3 � Os candidatos poderão ainda apresentar declarações em que
se especifiquem quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal.

10 � Juntamente com o requerimento de admissão os candidatos
deverão ainda apresentar documentos comprovativos das habilita-
ções literárias, fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de con-
tribuinte e respectivo curriculum vitae detalhado.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos
termos da lei penal.

12 � O estágio tem carácter probatório e integrará a frequência
de cursos de formação directamente relacionados com as funções a
exercer.

12.1 � Duração � o estágio terá a duração de um ano, findo o
qual o estagiário será provido no lugar de técnico de 2.ª classe, se
obtiver classificação não inferior a Bom (14 valores).

12.2 � Frequência � em regime de contrato para além do qua-
dro, no caso de indivíduos não vinculados à função pública, e em
regime de requisição, nos restantes.

13 � O estagiário terá uma avaliação e classificação final com
base nos elementos referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, que competirá ao júri de
estágio.

13.1 � O júri de estágio terá a mesma composição do júri do
concurso.

14 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas na entrada da Associação

de Municípios, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, na
forma e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Constituição do júri:

Presidente � Dr.ª Maria Eduarda Brandão, administradora-de-
legada da VALSOUSA.

Vogais efectivos:

Engenheiro Joaquim Fernando Moreira, director do GAT
e coordenador do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos,
e Dr. Luís Gonzaga de Sousa Monteiro, técnico superior
de 1.ª classe da VALSOUSA, substituindo o primeiro dos
quais o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes:

Dr. Carlos Manuel Valinhas Gomes dos Reis e Dr.ª Maria
de Fátima Fonseca, técnicos superiores de 2.ª classe da
VALSOUSA.

ANEXO

Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, que versará
os seguintes temas:

Política Nacional de Resíduos (4 valores);
Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos (7 valores).

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais que constará dos
seguintes diplomas:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro) (3 valores);

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto (3 valores);

Regime de Duração e Horário de Trabalho na Administração
Pública (Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto) (3 valores).

Estas provas serão cotadas, em conjunto, de 0 a 20 valores e te-
rão a duração global de duas horas.

7 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Rui António Pinto da Silva. 10-1-113 927

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso geral para provimento de três lugares de
técnico profissional de biblioteca e documentação especialista, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 170, de
24 de Julho de 2001, e cuja lista de classificação final foi homolo-
gada por meu despacho de 24 de Outubro de 2001, nomeei técnico
profissional de biblioteca e documentação especialista, por meu des-
pacho de 26 de Outubro de 2001:

Orlando Manuel Silva Marchão.
João Manuel Lopes.
José Manuel Ferreira Oliveira.

Devem os funcionários aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Nelson Au-
gusto Marques de Carvalho. 10-1-113 928

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de téc-
nico profissional de arquivo especialista principal, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 175, de 30 de Julho
de 2001, e cuja lista de classificação final foi homologada por meu
despacho de 24 de Outubro de 2001, nomeei, por meu despacho de
26 de Outubro de 2001, António José Delgado Marques Morgado,
técnico profissional de arquivo especialista principal.
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Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Nelson Au-
gusto Marques de Carvalho. 10-1-113 929

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de
técnico profissional de cultura especialista, aberto por aviso afixado
no serviço em 27 de Junho de 2001, e cuja lista de classificação
final foi homologada por meu despacho de 24 de Outubro de 2001,
nomeei, por meu despacho de 26 de Outubro de 2001, Maria João
Pinelas Frade Rijo Marques Morgado, técnico profissional de cultu-
ra especialista.

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Nelson Au-
gusto Marques de Carvalho. 10-1-113 930

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado
de 30 de Outubro do corrente ano, foi deferido o pedido de exone-
ração apresentado pelo coveiro desta Câmara Municipal, Alexan-
drino de Jesus Tavares, com efeitos a partir da data do mesmo des-
pacho.

30 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Cas-
tro Azevedo. 5-1-34 497

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar do grupo de pessoal técnico-profissional, car-
reira de construção civil, categoria de 2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia
com o despacho da presidente da Câmara datado de 25 de Setembro
de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar do grupo
técnico-profissional, carreira de construção civil, categoria de 2.ª clas-
se, pertencentes ao quadro de pessoal do município.

2 � O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, e 404/98, de 18 de Dezembro.

3 � Carreira e categoria � carreira de construção civil, catego-
ria de técnico profissional de 2.ª classe do grupo de pessoal técnico-
-profissional; local de prestação de trabalho � área do município
de Alandroal; tipo de concurso � externo de ingresso; número de
lugares � um; prazo de validade � concurso aberto apenas para as
vagas postas a concurso, caducando com o seu preenchimento; re-
muneração � a correspondente ao escalão e índice da estrutura
remuneratória de acordo com o anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � o definido no n.º 1, alínea c), do
Despacho n.º 1/90 do Secretário de Estado da Administração Local
e do Ordenamento do Território, inserto no Diário da República,
2.ª série, de 27 de Janeiro de 1990.

5 � São requisitos gerais de admissão a concurso:

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.

6 � Requisitos especiais de admissão a concurso � os constantes
na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro.

7 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos n.os 5 e
6 anteriores até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

8 � Forma e local de apresentação de candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Alandroal,
podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao
termo do prazo, para Câmara Municipal de Alandroal, Praça da
República, 7250-116 Alandroal, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, estado civil, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação emissor,
número de contribuinte e residência completa, com código
postal, e número de telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso.

8.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso desde que os
candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas se-
paradas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 5 do
presente aviso.

8.3 � É obrigatória a apresentação do certificado de habilitações
literárias e ou profissionais, ou fotocópia autenticada, sob pena de
exclusão.

8.4 � Os candidatos deverão especificar quaisquer circunstâncias
que o considerem passíveis de influenciar na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais, toda-
via, só serão tidas em consideração pelo júri do concurso se devida-
mente comprovadas.

8.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito por
provas escritas de conhecimentos teóricos e entrevista profissional
de selecção.

10 � A prova de conhecimentos teóricos versará sobre as se-
guintes matérias:

a) Código do Procedimento Administrativo;
b) Licenciamento e Fiscalização de Obras Particulares;
c) Regulamento Geral das Edificações Urbanas;
d) Plano Director Municipal de Alandroal;
e) Regulamentos Municipais;

11 � A prova de conhecimentos será classificada de 0 a 20 va-
lores.

12 � Composição do júri:

Presidente � Margarida Lúcia Godinho, presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

Joaquim Fortes da Silva, vereador efectivo, que substituirá
o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Marília
da Conceição Pardal Cortes, engenheira técnica civil.

Vogais suplentes:

José Manuel Moreira Rosado, chefe de repartição, e Maria
Marcelina Chilrito Rocha, chefe de secção.

13 � As listas dos candidatos e de classificação final são
publicitados nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

29 de Outubro de 2001. � A Presidente da Câmara, Margarida
Lúcia Godinho. 10-1-113 931

Aviso

Concurso externo de ingresso para preenchimento
de oito lugares de cabouqueiro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
da presidente da Câmara Municipal de Alandroal, de 2 de Outubro
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de 2001, se encontra aberto, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para preenchi-
mento de lugares do quadro de pessoal do município de Alandroal:

Oito lugares de cabouqueiro do grupo de pessoal operário semi-
qualificado.

2 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pela legislação
regulamentar da matéria, designadamente o disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e o Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas pos-
tas a concurso caducando com o preenchimento das mesmas.

3.1 � Será garantida a reserva de um lugar para candidatos por-
tadores de deficiência.

4 � Local de trabalho � área do município de Alandroal.
5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pre-

encher é o inerente à respectiva categoria, constante da alínea a)
do n.º 2.2 do Despacho n.º 4/88 da Secretaria de Estado da Adminis-
tração Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Remunerações e condições de trabalho � o vencimento é o
previsto no escalão 1, índice 129, da tabela do regime geral da fun-
ção pública. Relativamente às regalias sociais e condições de traba-
lho, são aplicáveis as normas genericamente vigentes para os funci-
onários da administração local.

7 � Requisitos legais de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � poderão candidatar-se todos os indiví-

duos que satisfaçam os requisitos constantes do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Requisitos específicos � os constantes nos n.os 2 e 3, do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e os
constantes do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

8 � Composição do júri:

Presidente � José António Ramalho Zorrinho, encarregado.
Vogais efectivos:

1.º  José Joaquim Almeida Fontes, encarregado, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Joaquim Mendes Carreiro, encarregado de parque de
máquinas.

Vogais suplentes:

1.º Domingos Ramalho Pais, encarregado da brigada de
higiene e limpeza.

2.º António Miguel Brites Camões, pedreiro principal.

9 � Os métodos de selecção � prova prática.
9.1 � Os resultados obtidos na aplicação do método de selecção

são classificados na escala de 0 a 20.
10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Alandroal, podendo ser entregue pessoalmente, durante
o período normal de expediente, na Secção de Pessoal, na Praça da
República, 7200-116 Alandroal, durante o prazo de 10 dias úteis a
contar da data de publicação deste aviso, ou remetido pelo correio,
em carta registada, com aviso de recepção, para o citado endereço,
considerando-se, neste caso, tempestivamente apresentado se tiver
sido expedido até ao termo do prazo fixado.

11 � Dos requerimentos deverão constar necessariamente, sob
pena de exclusão do concurso, os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, na-
cionalidade, naturalidade, data de nascimento, número e
data do bilhete de identidade com indicação do termo da
validade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal, e número
de telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação completa do concurso, indicando a referên-

cia e nome do cargo ao qual se candidata, assim como ao
número, página e data do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso de abertura;

d) Declaração sob compromisso de honra no seu próprio re-
querimento e em alíneas separadas, de que possui os requi-
sitos gerais de admissão ao concurso a que se refere o
n.º 7 do presente aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos de admissão exigíveis determinam a exclusão
do concurso.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de:

a) Documentos comprovativos dos elementos que os candi-
datos considerem relevantes para a apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal;

b) Fotocópia do documento das habilitações literárias e pro-
fissionais;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte.

14 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a in-
dicação de elementos ou a apresentação de documentos compro-
vativos de factos por eles referidos que possam relevar para a apre-
ciação do seu mérito.

15 � A apresentação ou entrega de documentos falsos implica,
para além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participa-
ção às autoridades competentes para eventual procedimento penal.

16 � A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

17 � O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

18 � A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

31 de Outubro de 2001 � A Presidente da Câmara, Margarida
Lúcia Godinho. 10-1-113 932

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário para provimento de um lugar da catego-
ria de 2.ª classe, da carreira de gestor de admi-
nistração pública/autárquica do grupo de pessoal
técnico superior.

Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, se torna público que, por despacho do presidente da Câmara
datado de ontem, 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
Julho, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, após a publi-
cação do presente aviso no Diário da República, o concurso a
seguir indicado:

1 � Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiá-
rio para provimento de um lugar da categoria de 2.ª classe da carrei-
ra de gestor de administração pública/autárquica do grupo de pessoal
técnico superior.

1.1 � Local de trabalho � área do município.
2 � Ao concurso são aplicáveis as regras dos Decretos-Leis

n.os 248/85, de 15 de Julho; 247/87, de 17 de Junho; 265/88, de 28 de
Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89, de 7 de Dezembro; 204/
98, de 11 de Julho; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de
30 de Dezembro, e 238/99, de 25 de Julho.

3 � Conteúdo funcional � o constante do mapa anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

4 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e para as que surgirem no prazo de um ano.

5 � O provimento do referido lugar será precedido de estágio,
com carácter probatório, com a duração de um ano, nos termos do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e do n.º 4 do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.
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5.1 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala
de 0 a 20 valores e resultará da avaliação do relatório de estágio a
apresentar pelo estagiário e da classificação de serviço obtida du-
rante aquele período e, sempre que possível, dos resultados da for-
mação profissional.

5.2 � O júri do estágio tem a mesma composição do júri do con-
curso, sendo designado orientador do estágio o 1.º vogal efectivo.

5.3 � A classificação final do estágio será obtida pela média arit-
mética dos factores avaliados.

5.4 � O relatório e a classificação de serviço deverão estar à
disposição do júri até ao 30.º dia após o fim do estágio.

6 � Remuneração e outras condições � a remuneração mensal é
a correspondente ao índice 310, representando, neste momento,
187 800$, nos termos constantes do anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhe aplicável, no que con-
cerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas generi-
camente vigentes para os funcionários e agentes da administração
local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Gerais � a este concurso podem concorrer os candidatos

que reúnam os requisitos gerais de admissão do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � licenciatura em Gestão e Administração Pú-
blica/Autárquica.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamen-

te, através de requerimento tipo, disponível na Secção de Expedien-
te e Arquivo Geral, no edifício dos Paços do Concelho, em confor-
midade com os n.os 3 e 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
sendo aquele facultado aos candidatos que residam noutras localida-
des desde que o solicitem em tempo útil e dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Alenquer, Praça de Luís de Camões, 2580-
-318 Alenquer, dentro do prazo estabelecido, entregue pessoalmen-
te, na Repartição de Administração e Notariado desta Câmara, ou
remetido pelo correio com aviso de recepção.

8.2 � Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, profissão, número do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu e número de contribuinte;

Habilitações literárias exigidas por lei;
Identificação do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o presen-
te aviso;

Quaisquer outras circunstâncias que julguem influir no mérito
do concorrente ou constituírem motivo de preferência legal,
devidamente comprovadas.

8.3 � Os requerimentos de admissão a concurso devem ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida pelo
serviço onde é entregue a candidatura, mediante a apresenta-
ção do original comprovando as habilitações literárias com
menção da nota final da licenciatura;

Curriculum vitae, devidamente datado, rubricado e assinado pelo
candidato;

Fotocópias autenticadas dos comprovativos de acções de for-
mação, com discriminação do programa, conteúdo e duração
das mesmas, ou fotocópias cuja autenticidade seja confirma-
da pelos serviços da Câmara no acto da entrega da candida-
tura, contra a apresentação dos respectivos originais;

Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte
fiscal � frente e verso.

9 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso, designadamente nos seus n.os 7 e 8 serão excluí-
das.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Métodos de selecção:
11.1 � A selecção dos candidatos será efectuada através da pres-

tação de prova escrita de conhecimentos (PEC), avaliação curricu-
lar (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS) conforme o
previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.2 � A prova escrita de conhecimentos, com a duração máxi-
ma de duas horas, será classificada de 0 a 20 valores, e versará sobre
as seguintes matérias:

Constituição da República Portuguesa:

Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro;

Noções Gerais de Direito e Organização Política e Administra-
tiva:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redac-

ção do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código
do Procedimento Administrativo);

Estrutura e Organização dos Serviços Municipais:

Publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de
14 de Fevereiro de 1995;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as respecti-
vas alterações;

Regime de Organização e Funcionamento dos Serviços Técnico-
-Administrativos das Autarquias Locais:

Decreto-Lei n.º 116/94, de 6 de Abril, com as respectivas
alterações;

Regime Jurídico dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Car-
gos Públicos:

Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, com as respectivas altera-
ções;

Regime Jurídico das Incompatibilidades e Impedimentos dos
Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos:

Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, com as respectivas altera-
ções;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais:

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as res-
pectivas alterações.

11.3 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso foi aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional.

11.4 � Entrevista profissional de selecção � com a duração
máxima de trinta minutos, visa avaliar numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos e será classificada de 0 a 20 valores.

12 � Classificação final � para elaboração da lista classificativa
final será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final
dos concorrentes resultará da aplicação da fórmula abaixo indicada,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores:

CF =
 PEC + AC + EPS

3
em que:

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

13 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na apli-
cação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.

14 � Constituição do júri:

Presidente � Orlando Jorge Pereira, vereador, presidente.
Vogais efectivos:

Joaquim António Rodrigues Pereira, chefe da Divisão de
Gestão Patrimonial.

Pelágio Freire da Costa Mota, arquitecto assessor principal.

Vogais suplentes:

Luís Fernando Martins Rema, vereador.
Luísa Maria Rego Valente Ferreira, arquitecta de 1.ª classe.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal suplente.
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15 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classi-
ficação final serão publicadas no Diário da República, 3.ª série,
se o número de candidatos for superior a 100. Ser for inferior a
100, serão as referidas listas afixadas no átrio dos Paços do Con-
celho desta Câmara e notificados os candidatos através de ofícios
registados.

16 � Realização dos métodos de selecção � a data, hora e local
de realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos avisados através de ofício.

17 � 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 Setembro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Jo-
aquim Gomes Pedro. 10-1-113 940

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi no-
meada, provisoriamente, por um ano, nos termos conjugados do
n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e dos
n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local, por força do n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Mónica Alexandra Cu-
nha Garcez Delgado, para a carreira de auxiliar de serviços gerais,
grupo de pessoal auxiliar, a qual fica posicionada no 1.º escalão, ín-
dice 120.

A referida nomeada deverá tomar posse no cargo, no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Outubro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 938

Aviso

Por deliberações desta Câmara Municipal, tomadas na sua reunião
ordinária de 17 de Setembro do corrente ano, ratificadas pela As-
sembleia Municipal na sua sessão de 27 do mesmo mês, foram atri-
buídas as menções de mérito excepcional ao operário principal da
carreira de pintor de automóveis, Abel Alegre, e ao operário prin-
cipal da carreira de carpinteiro de limpos, Henrique Fernandes Tei-
xeira, pelo facto de os mencionados funcionários se distinguirem
em múltiplas ocasiões e a pretexto de acontecimentos que exigem
um esforço para além daquele a que a mera obrigação do dever labo-
ral impõe, evidenciando preocupação em cumprir atempadamente
os objectivos definidos.

Estas menções, nos termos das referidas deliberações, são consi-
deradas como redução de todo o tempo de serviço necessário para a
progressão no escalão imediatamente superior nas categorias em que
os aludidos funcionários estão inseridos e, por isso, o consequente
posicionamento de ambos no 4.º escalão, o que só produzirá efeitos
depois da publicação destas menções no Diário da República.

19 de Outubro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 939

Aviso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea c)
do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por meu despacho
proferido em 18 de Setembro findo, foi exonerada, a seu pedido, do
lugar de auxiliar administrativa, Vera Mónica Pintéus Claudino Al-
meida, com efeitos a partir de 19 do mesmo mês.

25 de Outubro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 934

Aviso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea c)
do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicá-
vel à administração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por meu despacho
proferido em 19 de Setembro findo, foi exonerada, a seu pedido, do

lugar de auxiliar de serviços gerais, Sónia de Jesus Claro Pinto, com
efeitos a partir de 21 do mesmo mês.

25 de Outubro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 935

Aviso

Álvaro Joaquim Gomes Pedro, presidente da Câmara Municipal de
Alenquer:

Torno público que, por meu despacho proferido em 19 de Junho
transacto, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, reno-
vei a licença sem vencimento de longa duração a José Carlos Crispim
Severino, fiscal municipal principal, do quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal, a qual teve início em 1 de Julho de 1995.

25 de Outubro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 936

Aviso

Álvaro Joaquim Gomes Pedro, presidente da Câmara Municipal de
Alenquer:

Torno público que, por meu despacho proferido em 24 de Setem-
bro findo, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, reno-
vei a licença sem vencimento de longa duração a Maria de Fátima
Carvalho Ferreira Henriques Carloto, assistente administrativo prin-
cipal, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, a qual teve início
em 1 de Outubro de 1999.

25 de Outubro de 2001 � O Presidente da Câmara, Álvaro Joa-
quim Gomes Pedro. 10-1-113 937

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

Aviso de nomeação

Torna-se público, para os devidos efeitos, que por meu despa-
cho datado de 31 de Outubro de 2001, foram nomeadas provisori-
amente, nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para os lugares de auxi-
liar de serviços gerais, precedendo concurso externo de ingresso,
as seguintes candidatas:

Maria Fernanda Silva Paredes.
Margarida Maria Silva Cunha.

As referidas candidatas deverão tomar posse dos lugares para que
foram nomeadas num prazo de 20 dias, contados a partir do dia
seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do 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.)

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Tomé S. G.
Macedo. 06-1-032 640

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público o despacho do vereador do Pelouro de Recursos
Humanos que determinou a prorrogação da nomeação em regime de
substituição para a categoria de chefe de secção de Maria Carolina
Moreira Santos, com efeitos a 1 de Outubro de 2001, até à nomea-
ção do respectivo titular em resultado dos procedimentos de con-
curso a decorrer.

1 de Outubro de 2001. � A Chefe de Divisão de Recursos Huma-
nos, Lucinda Rita Mendes. 03-1-35 124

Aviso

Torna-se público o despacho do presidente da Câmara, que deter-
minou a nomeação em regime de substituição pelo período de seis
meses para o cargo de chefe de divisão da Divisão Comercial do
licenciado José Manuel Moisés Bernardo Reimão, com efeitos a 1 de
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Novembro de 2001, por urgente conveniência de serviço ao abrigo
das disposições conjugadas na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro e n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Outubro de 2001. � A Chefe de Divisão de Recursos Hu-
manos, Lucinda Rita Mendes. 03-1-35 123

Aviso

Torna-se público o despacho do presidente da Câmara, que deter-
minou a nomeação em regime de substituição pelo período de seis
meses para o lugar de chefe de repartição, o actual chefe de secção
Diamantino Alves Lopes, com efeitos a 1 de Novembro de 2001,
por urgente conveniência de serviço, ao abrigo das disposições con-
jugadas do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezem-
bro, e do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

30 de Outubro de 2001. � A Chefe de Divisão de Recursos Hu-
manos, Lucinda Rita Mendes. 03-1-35 125

Aviso

Torna-se público, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 14 de Novembro, arti-
gos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, subsidia-
riamente aplicável por força do artigo 17.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, e dos despachos do presidente da Câmara de 25 de Outubro
de 2001 e 26 de Outubro de 2001, a alteração do 2.º vogal efectivo
dos concursos a seguir indicados:

Um lugar de director de Departamento de Planeamento e Ges-
tão Urbana, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 94, de 21 de Abril de 2001, e alteração
publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 176, de 31 de
Julho de 2001:

2.º vogal efectivo � engenheiro António José da Silva
Rafael, director do Departamento de Obras e Serviços
Urbanos da Câmara Municipal do Barreiro.

Um lugar de director do Departamento de Protecção Civil,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 152, de 3 de Julho de 2001:

2.º vogal efectivo � Dr. José Maria da Cunha Lopes, di-
rector do Departamento de Administração Geral e Fi-
nanças da Câmara Municipal do Barreiro.

A alteração da constituição do júri dos concursos referenciados
foi precedida da realização do sorteio a que se refere o artigo 6.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, constante da
acta n.º 486/2001, de 6 de Novembro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � A Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, Lucinda Rita Mendes. 03-1-35 126

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 581/2001

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de marcador de via � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 18 de Outubro de 2001, e na sequência do concurso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 93, de 20 de Abril de 2001, foram nomeadas para os lugares de
marcador de via, as candidatas:

Sandra Isabel Ferreira Temudo Couto � 13,75 valores.
Ana Conceição Tabanez Ferreira � 12,75 valores.

Mais se torna público que as candidatas nomeadas deverão tomar
posse do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 46.º, n.º 1, con-
jugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-113 941

Aviso n.º 584/2001

Concurso externo de ingresso para três lugares
de cozinheiro � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho de 18 de Outubro de 2001, e na sequência do concurso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 126, de 31 de Maio de 2001, foram nomeados para os lugares
cozinheiro, os candidatos:

Rosa Maria de Oliveira Lopes dos Santos � 15,50 valores.
Celeste Maria Rodrigues de Oliveira Chitas Rego � 15,00 va-

lores.
Nilton Miguel Barnabé dos Santos � 15,00 valores.

Mais se torna público que os candidatos nomeados deverão tomar
posse do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas � artigo 46.º, n.º 1,
conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agos-
to.)

18 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 10-1-113 942

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA

Aviso

Loteamento industrial/zona de actividades
económicas de Ulme

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal deliberou, em
reunião de 3 de Setembro de 2001, aprovar o loteamento em nome
da Câmara Municipal de Chamusca, através do qual é licenciado o
loteamento do prédio denominado «Casal Novo», sito no lugar e
freguesia de Ulme, concelho de Chamusca, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial da Chamusca sob o n.º 00477/freguesia de
Ulme.

A área está abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotear � 519 150 m2;
Número de lotes � 30, com a área de 830 m2 a 40 068 m2;
Índice máximo de ocupação � 50 %;
Número de pisos máximo � 2;
Número de lotes para indústria � 28;
Área de cedência para o domínio público � 29 170 m2 desti-

nados a arruamentos e estacionamentos;
Zona verde � 36 233 m2.

No lote n.º 1 está construída a Estação Elevatória de Águas e no
lote n.º 14 está construída a Estação de Tratamento de Águas Resi-
duais � ETAR, de acordo com a planta arquivada nos Serviços da
Câmara Municipal.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Sérgio Morais
da Conceição Carrinho. 10-1-113 943

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso n.º 198/2001/DAG/DRH

Nomeação

Em cumprimento do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por
despachos do vereador dos Recursos Humanos, Dr. João Silva,
datados, respectivamente, de 29 e 30 de Agosto último, no uso
da competência delegada pelo presidente da Câmara Municipal,
através do seu Despacho n.º 1364/PR/99, de 26 de Outubro, pu-
blicitado pelo edital n.º 379/99, de 27 de Outubro, foram nome-
ados, com precedência de concurso, os seguintes funcionários nas
categorias a seguir indicadas do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Coimbra:

José Adelino Figueira Guerra e Jorge Elias Costa Tavares Cra-
vo, técnicos superiores de biblioteca e documentação de
1.ª classe;
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Maria da Silva Travassos dos Santos Viais e Natália dos Praze-
res Teixeira Pinto Martins Pimenta, técnicos profissionais
de biblioteca, arquivo e documentação especialista.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo legal de 20 dias con-
tados da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, está isento do visto prévio do Tribunal
de Contas.

9 de Outubro de 2001. � Por subdelegação, o Director do Depar-
tamento de Administração Geral, Gilberto Lopes. 5-1-34 500

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso

Concurso externo de acesso para um técnico
superior de 1.ª classe (jurista)

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu des-
pacho de 15 de Outubro de 2001, proferido no uso da competên-
cia que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
acesso para recrutamento excepcional ao abrigo do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, de um lugar de técnico su-
perior de 1.ª classe (jurista), do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

3 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para a pre-
sente vaga e cessa com o preenchimento da mesma.

5 � Conteúdo funcional � é o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � Local de trabalho e vencimento � o local de trabalho é a
área do município de Condeixa-a-Nova e o vencimento é o corres-
pondente ao índice 460, a que corresponde o vencimento de
278 600$, de acordo com o mapa anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
7.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão ser admitidos

os candidatos que reúnam os requisitos constantes do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � só podem candidatar-se os indiví-
duos possuidores de licenciatura em Direito, qualificação e experi-
ência profissional devidamente comprovada preferencialmente na
elaboração de candidaturas aos quadros comunitários de apoio e outros
programas de apoio comunitário.

8 � Formalização de candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Condeixa-
-a-Nova, em papel formato A4, remetido pelo correio, com aviso
de recepção, expedido até ao termo da apresentação das mesmas,
para Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Largo de Artur Barre-
to, 3150-124 Condeixa-a-Nova ou entregues pessoalmente na Sec-
ção de Recursos Humanos, onde deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, morada completa, telefone,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identi-
dade, data de emissão e respectivo arquivo de identificação
e ainda data de validade);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com referên-
cia expressa ao Diário da República, onde consta a publi-
cação do presente aviso;

c) Habilitações literárias e profissionais;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere rele-
vantes para apreciação do seu mérito, ou que constituam
motivo de preferência legal, desde que devidamente com-
provados.

8.2 � Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado,
sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais a que se refere o n.º 7.1 do presente aviso,
com excepção do certificado de habilitações literárias, se os candi-
datos declararem no mesmo, em alíneas separadas e sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um dos requisitos.

As falsas declarações serão punidas os termos da lei.
9 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

Os critérios de apreciação e ponderação curricular e da entrevista
profissional de selecção, bem como a classificação final incluindo a
fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri do con-
curso que será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Local de afixação das listas � as listas dos candidatos ad-
mitidos, excluídos e classificação final, serão afixadas no placard
do átrio do edifício dos Paços do Município de Condeixa-a-Nova.

11 � Composição do júri:

Presidente � Samuel Alves Leandro, vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Condeixa-a-Nova.

Vogais efectivos:

Daniel dos Santos Ramalho da Costa, vereador em regime
de tempo inteiro.

Engenheiro Carlos Alberto Braga Lopes, chefe da Divisão
de Obras e Serviços Urbanos.

Vogais suplentes:

Arquitecta Ana Sofia Semedo Correia, técnico superior de
1.ª classe.

Raul Marques Lopes Pratas, vereador.

Nas suas faltas e impedimentos o presidente do júri será substitu-
ído pelo vogal Daniel dos Santos Ramalho da Costa.

23 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Teixeira Bento. 10-1-113 944

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara, datado de 18 de Outubro de 2001, foi no-
meado, para o lugar de técnico profissional especialista principal
(construção civil), o candidato aprovado no respectivo concurso
interno de acesso limitado, Manuel Valter da Silva Martins.

O candidato deverá tomar posse do referido lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

A presente nomeação não carece de fiscalização prévia pelo Tri-
bunal de Contas.

19 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 5-1-34 499

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 25 de Outubro de 2001 do vereador do Pelouro de Recursos Hu-
manos e Formação, ao abrigo de competência delegada por despa-
cho do presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria
de pessoal [alínea a), n.º 2, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro], se encontra aberto concurso externo de ingresso no qua-
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dro de pessoal, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data
da publicação do presente aviso, para um lugar de chefe de serviços
de cemitério, grupo de pessoal de chefia.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Portaria n.º 80/2001, de 8 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Maio.

3 � O concurso é válido para a vaga acima referida, e para ou-
tras que vierem a ocorrer no prazo de um ano, contado a partir da
data da publicação da lista de classificação final.

4 � Em caso de igualdade de classificação, têm preferência os
candidatos com deficiência, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

5 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

6 � Conteúdo funcional � descrito no Despacho n.º 19 941/99,
2.ª série, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 245, de 20 de Outubro de 1999: «Coordena, orienta e supervisi-
ona as actividades desenvolvidas no cemitério, assegura a gestão
corrente dos serviços, distribuindo o trabalho pelos funcionários que
lhe estão afectos, tendo em conta as tarefas a executar e o número
de trabalhadores existentes, colabora na gestão de pessoal (adminis-
trativo, auxiliar e operário), nomeadamente na elaboração do mapa
de férias, no controlo da assiduidade e na classificação de serviço
dos trabalhadores, colabora na gestão dos equipamentos e dos mate-
riais existentes para uso no cemitério, anota e participa as ocorrên-
cias existentes no cemitério, apresenta sugestões no sentido de uma
melhor racionalização dos recursos existentes e colabora na elabo-
ração de propostas que visem uma correcta gestão do pessoal e,
consequentemente, uma perfeita organização dos serviços.»

7 � Remuneração, local e condições de trabalho � escalão 1, ín-
dice 330, vencimento 997,10 euros (199 900$).

O local de trabalho será a área do concelho de Évora, sendo as
condições de trabalho as genericamente vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

8 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, designadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais 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 da vacinação
obrigatória.

8.1 � Requisitos especiais de admissão � possuir como habilita-
ções literárias, o curso geral do ensino secundário (9.º ano de esco-
laridade) ou equiparado.

9 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as can-
didaturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de re-
querimento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Évora, ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na
Divisão de Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmen-
te nesta Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou
enviadas pelo correio, em carta registada com aviso de recepção,
contando neste caso a data do registo, para Câmara Municipal de
Évora, Praça do Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, número de contribuinte fis-
cal, situação militar, se for o caso, profissão, residência,
código postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

9.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, de:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias:
b) Curriculum vitae detalhado e assinado pelo candidato.

9.2 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acompa-
nhados da documentação que comprove os restantes requisitos ge-
rais exigidos no n.º 9 deste aviso, alíneas a), b), d), e) e f), podendo
ser substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob com-
promisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em
que o candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

9.3 � Os candidatos com um grau de deficiência, igual ou superi-
or a 60 % abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro, deverão declarar, sob compromisso de honra, no requerimen-
to de admissão, qual o tipo de deficiência, grau de incapacidade e
capacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresen-
tação imediata do documento comprovativo.

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

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

9.6 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:

1.ª fase:

Prova escrita de conhecimentos específicos � com carácter eli-
minatório, classificada de 0 a 20 valores e duração de trinta minu-
tos, incidindo sobre os seguintes temas:

Regulamento Municipal de Cemitérios;
Estatuto Disciplinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro).

Avaliação curricular, com carácter eliminatório, em que serão ava-
liadas as aptidões profissionais dos candidatos na área para que o
concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo profis-
sional, sendo classificados de 0 a 20 valores os seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a titula-
ridade do grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a con-
curso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração.

Entrevista profissional de selecção � será classificada de 0 a
20 valores, onde serão avaliadas, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesses;
d) Qualificação e perfil para a função.

A entrevista profissional de selecção será pontuada da seguinte
forma:

Favorável preferencialmente = 16 a 20 valores;
Bastante favorável = 14 a 15 valores;
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Favorável com reservas = 10 a 13 valores;
Não favorável = inferior a 10 valores.

A classificação final dos candidatos (CL) resultará da média arit-
mética simples entre a valoração obtida na prova escrita de conhe-
cimentos específicos (PECE), a avaliação curricular (AC) e entre-
vista profissional de selecção (EPS):

CL =
 PECE + AC + EPS

3

São excluídos os candidatos que obtiverem na 1.ª fase classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

2.ª fase:

Exame médico de selecção � os candidatos que obtiverem nota
positiva na 1.ª fase dos métodos de selecção serão submetidos a exame
médico de selecção, sendo classificados de Apto ou Não apto.

Os candidatos classificados como Não aptos serão excluídos.
11 � Composição do júri:

Presidente � arquitecta Margarida Fernandes, chefe da Divi-
são de Equipamento Urbano e Ambiente.

1.º vogal efectivo � arquitecta Paula Castro Silva, arquitecta
paisagista principal (a).

2.º vogal efectivo � António Carvalho Chaves, chefe da Divi-
são de Controlo e Fiscalização de Obras.

1.º vogal suplente � Joaquim Bárbara Maia, chefe de secção.
2.º vogal suplente � Felisberto Gomes, chefe de secção.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimentos.

12 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício dos
Paços do Concelho, sendo os candidatos excluídos notificados nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta
da reunião do júri onde constam os critérios de apreciação e ponde-
ração da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa.

25 de Setembro de 2001. � Por subdelegação de competência do
Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 1,
artigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divi-
são de Recursos Humanos e Formação, António Manuel Simões da
Costa. 03-1-35 117

Aviso

Concursos internos gerais para provimento,
em comissão de serviço, de cargos dirigentes

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Évora de 28 de Agosto de 2001 e
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concursos internos gerais para provimento, em comissão de ser-
viço, dos lugares a seguir indicados, pertencentes ao grupo de pessoal
dirigente do quadro de pessoal desta Câmara Municipal:

Referência 1) � director do Departamento de Administração
Urbanística;

Referência 2) � chefe da Divisão Sócio-Educativa.

2 � Área de actuação � funções de conteúdo genérico descritas
no mapa I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e no mapa I ane-
xo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, sem prejuízo de
outras cometidas no âmbito da regulamentação interna dos serviços
no que respeita aos cargos postos a concurso, bem como as compe-
tências que, nos termos da lei, lhe sejam delegadas.

3 � Requisitos legais de admissão � serão admitidos ao presente
concurso os candidatos que, sendo funcionários, possuam os requisi-
tos previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, bem como os previstos no artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

4 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas no prazo fixado através de requerimento escri-
to, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Évora, ou atra-
vés de impresso próprio para o efeito, a obter na Divisão de Re-
cursos Humanos e Formação, e entregue pessoalmente nesta
Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou envia-
das pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, con-

tando, neste caso, a data do registo, para Câmara Municipal de
Évora, Praça do Sertório, 7004-506 Évora, e onde deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, situação militar, residência e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da respectiva categoria, serviço a que pertence,

natureza do vínculo e antiguidade na categoria, na carreira
e na Administração Pública;

d) Referência ao concurso a que se candidata, com indicação
da série, número e data do Diário da República em que se
encontra publicado o presente aviso;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão
ao concurso.

5 � Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, a falta de declaração a que se refere a alínea e)
do número anterior determina a exclusão do concurso.

6 � Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado, donde
constem, nomeadamente, as funções exercidas e respecti-
vos períodos de exercício, bem como a formação profis-
sional que possui, com indicação das entidades promotoras,
respectiva duração e datas da sua obtenção, juntando os
respectivos documentos comprovativos;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Declaração do serviço de origem em que se especifiquem as

situações referidas na alínea c) do n.º 4 do presente aviso.

7 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Évora estão dispensados da apresentação dos documentos referi-
dos nas alíneas b) e c) do número anterior.

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

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Os métodos de selecção a utilizar são:

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

11 � A avaliação curricular tem por objectivo avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos, será classificada na escala
de 0 a 20 valores e ponderará os seguintes factores:

a) Habilitações académicas;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.

12 � A entrevista profissional de selecção visará avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, será classificada na escala
de 0 a 20 valores e ponderará os seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

13 � A data, hora e local da realização da entrevista profissional
de selecção será comunicada, por escrito, aos candidatos admitidos
ao concurso.

14 � A classificação final, expressa de 0 a 20 valores, resultará
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um
dos métodos de selecção.

15 � No sistema de classificação final é ainda aplicado o dispos-
to nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

16 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri, a qual será facultada aos candi-
datos que a solicitem.

17 � Os concursos são válidos para provimento do cargo para
que é aberto e pelo prazo de seis meses, contados da data da publi-
cação da lista de classificação final.

18 � O local de trabalho é na área do município de Évora.
19 � A remuneração do cargo será a resultante do disposto no

artigo 34.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o ane-
xo 8 ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
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20 � As condições de trabalho e regalias sociais serão as generi-
camente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

21 � Sem prejuízo das formas de publicitação previstas nos arti-
gos 33.º, 34.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, as
listas de candidatos e da classificação final serão afixadas no edifício
dos Paços do Município de Évora.

22 � Aos presentes concursos são aplicáveis os seguintes diplo-
mas legais:

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo De-

creto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro).

23 � Os júris dos concursos, tendo em conta os resultados do
sorteio que, nos termos do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, e no artigo 7.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, foi realizado perante a Comissão de Observação e
Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes em 28 de
Setembro de 2001, conforme a acta da mesma Comissão n.º 428/
2001, têm a seguinte composição:

Referência 1):

Presidente � José António de Almeida Henriques, verea-
dor da Câmara Municipal de Évora.

1.º vogal efectivo � José Patrocínio dos Santos Barradas,
director do Departamento de Obras Municipais da Câ-
mara Municipal de Évora, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Nuno Ribeiro Lopes, director do
Departamento do Centro Histórico de Évora da Câma-
ra Municipal de Évora.

1.º vogal suplente � José Duarte Sales Brito Lima, direc-
tor do GAT de Elvas.

2.º vogal suplente � Rui Vasco Braga Brazão Antunes,
director do GAT de Portalegre.

Referência 2):

Presidente � José António de Almeida Henriques, verea-
dor da Câmara Municipal de Évora.

1.º vogal efectivo � José Patrocínio dos Santos Barradas,
director do Departamento de Obras Municipais da Câ-
mara Municipal de Évora, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � António Alexandre Bouça Ferreira,
director do Departamento de Administração Urbanísti-
ca da Câmara Municipal de Évora.

1.º vogal suplente � José António Manteigas Pé-Leve,
chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira
da Câmara Municipal de Évora.

2.º vogal suplente � Maria Laura Alves Cima, chefe da
Divisão Jurídica e Notariado da Câmara Municipal de
Évora.

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Abílio Dias
Fernandes. 03-1-35 118

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do Pelouro de Recursos Humanos, foi reclassificada, nos
termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, e artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, a seguinte funcionária, para a categoria indicada:

Suzete Margarida Quadrado dos Vultos Chaveiro, com a cate-
goria anterior de chefe de repartição, foi reclassificada em
técnico superior de 1.ª classe, por despacho de 16 de Outu-
bro de 2001.

A candidata deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Outubro de 2001. � Por subdelegação de competência do
Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 1,
artigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divi-
são de Recursos Humanos e Formação, António Manuel Simões da
Costa. 03-1-35 114

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador do Pelouro de Recursos Humanos datado de 24 de Outubro
de 2001, foi nomeado o funcionário abaixo indicado para a seguinte
categoria:

Assistente administrativo principal, António Joaquim dos San-
tos.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

A presente nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas.

24 de Outubro de 2001. � Por subdelegação de competência do
Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 1,
artigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divi-
são de Recursos Humanos e Formação, António Manuel Simões da
Costa. 03-1-35 115

Aviso

Concurso externo de ingresso no quadro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 25 de Outubro de 2001 do vereador do Pelouro de Recursos Hu-
manos e Formação, ao abrigo de competência delegada por despa-
cho do presidente da Câmara de 28 de Outubro de 1999, em matéria
de pessoal [alínea a), n.º 2, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro], se encontra aberto concurso externo de ingresso no qua-
dro de pessoal, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data
da publicação do presente aviso, para dois lugares de técnicos de
informática do grau 1, nível 1.

2 � Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 204/91, de 29 de Outu-
bro, e 109/96, de 1 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outu-
bro, 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Portaria n.º 80/2001, de 8 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à ad-

ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março;
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O concurso é válido para as vagas acima referidas e para
outras que vierem a ocorrer no prazo de um ano, contado a partir
da data da publicação da lista de classificação final.

4 � Em caso de igualdade de classificação, têm preferência os
candidatos com deficiência, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

5 � O ingresso nesta carreira fica condicionado à aprovação, em
estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior a
Bom (14 valores), previsto pela alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, e regulado pelo artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e Regulamento de Está-
gios para Ingresso nas Carreiras de Pessoal Técnico Superior, Téc-
nico e Informática do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de
Évora.

6 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

7 � Conteúdo funcional � a aguardar publicação nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

8 � O vencimento corresponderá ao escalão 1 do índice 280 da
categoria de estagiário, com o valor de 845,97 euros (169 600$),
durante o período probatório. Os estagiários aprovados a ser provi-
dos, a título definitivo, na categoria de ingresso (grau 1, nível 1) da
referida carreira, vencerão pelo escalão 1 do índice 320 desta cate-
goria, com o valor de 966,68 euros (193 800$), de acordo com o
mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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O local de trabalho será a área do concelho de Évora, sendo as
condições de trabalho as genericamente vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

9 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, designadamente:

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

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

9.1 � Requisitos especiais de admissão � possuir como habilita-
ções literárias adequado curso tecnológico, curso das escolas profis-
sionais, curso das escolas especializadas de ensino artístico, curso
que confira certificado de qualificação profissional de nível III em
áreas de informática.

10 � Forma e prazo para apresentação de candidaturas � as
candidaturas deverão ser formalizadas no prazo fixado através de
requerimento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal
de Évora, ou através de impresso próprio para o efeito, a obter na
Divisão de Recursos Humanos e Formação, e entregues pessoalmen-
te nesta Divisão durante o horário normal de funcionamento, ou
enviadas pelo correio, em carta registada com aviso de recepção,
contando neste caso a data do registo, para Câmara Municipal de
Évora, Praça do Sertório, 7004-506 Évora.

Do requerimento devem obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, número de contribuinte fis-
cal, situação militar, se for o caso, profissão, residência,
código postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

10.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, do documento comprovativo
das habilitações literárias e de curriculum vitae detalhado e assinado
pelo candidato.

10.2 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acompa-
nhados da documentação que comprove os restantes requisitos gerais
exigidos no n.º 9 deste aviso, alíneas a), b), d), e) e f), podendo ser
substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o
candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

10.3 � Os candidatos com um grau de deficiência, igual ou supe-
rior a 60 % abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro, deverão declarar, sob compromisso de honra, no requerimen-
to de admissão, qual o grau tipo de deficiência, grau de incapacidade
e capacidade de comunicação/expressão, sendo dispensada a apre-
sentação imediata do documento comprovativo.

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

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

10.6 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Métodos de selecção � serão os seguintes os métodos de

selecção a utilizar:

1.ª fase:

Prova escrita de conhecimentos específicos � com carácter eli-
minatório, terá a duração de uma hora, e do programa constará o
seguinte:

Instalação e configuração de microcomputadores com S. O.
Windows NT e 2000;

Instalação e conectorização de equipamentos e cablagens de
redes Ethernet;

Configuração de protocolos no S. O. Windows NT e 2000 em
Redes Windows NT e Novell Netware;

Implementação e manutenção de «policies» no Windows 2000;
Instalação e configuração de aplicações Microsoft Office 97 e

2000;
Configurações de acesso à Internet em Windows 2000 e

Browser�s Internet Explorer 4 e 5;
Linguagem HTML.

Bibliografia:

http://support,novell.com/
http://www.microsoft.com/technet/
http://www.microsoft.com/office/ork/
http://support.microsoft.com/

Todas as perguntas relativas a software serão reportadas às ver-
sões em inglês.

Avaliação curricular, em que serão avaliadas as aptidões profissi-
onais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional, sendo classificados
de 0 a 20 valores os seguintes parâmetros:

a) A habilitação académica de base, onde se pondera a titula-
ridade do grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a con-
curso;

c) A experiência profissional, em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração. Será tida em
conta a experiência profissional na seguintes áreas:

Hardware � reparação, montagem e configuração de
microcomputadores. Instalação e conectorização de equi-
pamentos e cablagens de Redes Ethernet;

Software � sistemas operativos DOS, Windows (3.x, 9x e
NT), Novell Netware (4.x). Aplicações Microsoft (Office);

Internet � configurações de acesso e construção de pági-
nas.

A avaliação curricular terá carácter eliminatório.
A classificação dos candidatos (CL) resultará da média aritmética

simples entre a valoração obtida na prova escrita de conhecimentos
específicos (PECE), e a avaliação curricular (AC):

CL =
 PECE + AC

2

2.ª fase:

Exame médico de selecção � os candidatos que obtiverem nota
positiva na 1.ª fase dos métodos de selecção serão submetidos a exame
médico de selecção, sendo classificados de Apto ou Não apto.

Os candidatos classificados como Não aptos serão excluídos.
12 � Composição do júri:

Presidente � Dr. António Eugénio, director de departamento.
1.º vogal efectivo � Dr. Emanuel Serralha, chefe de divisão (a).
2.º vogal efectivo � José Manuel Coelho, técnico de informá-

tica, grau 2, nível 2.
1.º vogal suplente � Augusto Emanuel Balça, técnico de infor-

mática, grau 1, nível 2.
2.º vogal suplente � Joaquim Lopes, técnico de informática,

grau 1, nível 1.

(a) Vogal substituto do presidente nas suas faltas e impedimentos.

13 � A relação de candidatos admitidos será afixada no edifício dos
Paços do Concelho, sendo os candidatos excluídos notificados nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Aos candidatos interessados será facultado o acesso à acta
da reunião do júri onde constam os métodos de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa.

26 de Outubro de 2001. � Por subdelegação de competência do
Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 1,
artigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divi-
são de Recursos Humanos e Formação, António Manuel Simões da
Costa. 03-1-35 116
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CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 158

Nomeação em comissão de serviço extraordinária

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 19 de Outubro de 2001,
foi nomeada em comissão de serviço extraordinária pelo período de
seis meses a funcionária Maria Augusta da Silva Chainho com a
categoria de auxiliar dos serviços gerais, escalão 1, índice 120, para
exercer funções de cozinheira, efectuando-se a remuneração pelo es-
calão 1, índice 134.

A referida nomeação é efectuada ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e da alínea b) do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Mais se torna público que a referida nomeada deverá comparecer
para assinar o termo de posse no prazo de 20 dias a contar da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
António de Oliveira Travassos. 10-1-113 948

Aviso n.º 159

Concurso interno de acesso geral de provimento
para um lugar de técnico superior principal � arqueó-
logo.

Para os devidos efeitos se torna público que está aberto concurso
interno de acesso geral, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, para provi-
mento de um lugar de técnico superior principal, da carreira de ar-
queólogo, pertencente ao quadro de pessoal próprio desta autarquia
e ao serviço da Divisão de Cultura, Bibliotecas e Património.

O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto Regulamentar n.º 28/
97, de 21 de Julho, e Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e, em
conformidade com o disposto no seu artigo 27.º, se faz constar:

1 � O concurso é de provimento, válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o respectivo preenchimento.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

2.1 � Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

3 � Os métodos de selecção dos concorrentes são: avaliação cur-
ricular.

A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto com base
na análise do respectivo currículo e irão ser ponderadas as habilita-
ções académicas de base, a experiência profissional e formação pro-
fissional.

De acordo com o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, o júri pode, se assim o entender, considerar a classifi-
cação de serviço como factor de apreciação na avaliação curricular.

3.1 � Sistema de classificação final � o ordenamento final dos
concorrentes, pela aplicação dos métodos de selecção mencionados
em epígrafe, será expresso de 0 a 20 valores.

Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que nas fases ou métodos
de selecção eliminatórios ou na classificação final obtenham classi-
ficação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arre-
dondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores.

4 � Constituição do júri do concurso:

Efectivos:

Presidente � Maria Isabel Palma Revez, directora de de-
partamento.

Vogais:

Ana Cristina F. B. Ferreira de Abreu, chefe de divisão.
José Luís Carneiro Cirilo, psicólogo.

Suplentes:

Presidente � Ana Cristina F. Bizarro Ferreira de Abreu,
chefe de divisão.

Vogais:

Carlos da Silva Matos, chefe de divisão.
Margarida Pedrosa Ferreira Moreno Silvestre, chefe

de divisão.

5 � Área funcional � arqueologia.
6 � Local de trabalho � concelho de Grândola.
7 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração local.

8 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara e dele
deverão constar o nome completo, estado civil, data de nascimen-
to, filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literári-
as, número, data e serviço do bilhete de identidade e número de
contribuinte, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Rua do
Dr. José Pereira Barradas, 7570-281 Grândola.

9 � Instrução do requerimento � o requerimento em que é soli-
citada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2.1, podendo, salvo o
disposto no número seguinte, ser dispensada a sua apresentação para
admissão a concurso, se o candidato declarar no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos.
Os funcionários e agentes pertencentes a esta Câmara estão dispen-
sados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos que constem do respectivo processo individual.

10 � Documentos de apresentação obrigatória, sob pena de ex-
clusão:

a) Certificado de habilitações literárias original ou fotocópia
autenticada pelo notário quando remetida pelo correio ou
ainda fotocópia cuja autenticidade seja confirmada na Sec-
ção Administrativa de Recursos Humanos no acto da en-
trega da candidatura contra a apresentação do original, ou
da fotocópia autenticada pelo notário nos termos do De-
creto-Lei n.º 48/88, de 17 de Fevereiro.

b) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
c) Declaração emitida pelo serviço ou organismo onde o candi-

dato presta actividade, a qual comprove pela ordem indicada:

A categoria de que o candidato é titular;
O vínculo à função pública e a natureza inequívoca do

mesmo;
O tempo de serviço contado à data do prazo previsto por

este aviso para apresentação de candidaturas, na cate-
goria, na carreira e na função pública;

d) Fotocópia das fichas de notação dos últimos três anos,
devidamente confirmadas pelos serviços;

e) Quaisquer outros elementos que considere relevantes para
apreciação do seu mérito.

11 � Os candidatos com o requerimento a solicitar a admissão
ao concurso poderão apresentar declarações em que especifiquem
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

11.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam das actas de reuniões do júri,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 � Local de afixação da relação de candidatos e lista de clas-
sificação final � edifício dos Paços do Concelho.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
António de Oliveira Travassos. 10-1-113 947

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de técnico superior de serviço social � principal

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal da Lousã de 24 de Outubro de 2001,
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foi nomeada Gilda Carminda Simões Silva para ocupar um lugar vago
de técnico superior de serviço social principal, na sequência do con-
curso em epígrafe, aberto por aviso datado de 14 de Agosto de 2001.

Mais se torna público que a candidata deverá proceder à aceitação
do referido lugar no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da
publicação do presente 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.)

25 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 5-1-34 486

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 de Outubro de 2001, concedi licença sem vencimento de lon-
ga duração, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, ao desenhador Messias Adalberto dos Santos
Candal, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2001.

30 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto da Costa Cabral. 5-1-34 485

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE

Aviso

Licença sem vencimento de longa duração

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 29 de Outubro de 2001, foi deferido o pedido
de licença sem vencimento de longa duração, com início no dia 25 de
Outubro de 2001, ao operário qualificado � pedreiro Fernando Iná-
cio Viana, nos termos do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto.

30 de Outubro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 03-1-35 128

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, designadamente os previstos no n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
por força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se torna
público que, por despacho do signatário de 22 de Outubro de 2001,
exarado ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se procedeu à reclassificação profissional,
nos termos do artigo 2.º do citado Decreto-Lei n.º 218/2000, de
Sebastião José dos Santos Pedreirinho, motorista de pesados, reclas-
sificado para a carreira de motorista de transportes colectivos, ca-
tegoria de motorista de transportes colectivos, ficando posicionado
no escalão 3, índice 191.

Mais se torna público que o interessado deverá assinar o termo de
aceitação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

A referida reclassificação está isenta de visto do Tribunal de Con-
tas [artigo 114. n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto].

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 10-1-113 949

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de coveiro

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 19 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de coveiro do quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é válido apenas para o lugar posto a concurso,
esgotando-se com o seu preenchimento do candidato classificado.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes do despacho n.º 38/
88, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território, na alínea e), n.º 20, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � O local de trabalho será na área do município de Montemor-
-o-Novo, e ao lugar a concurso cabe o vencimento correspondente
ao índice 148, escalão 1, da respectiva categoria nos termos da
Tabela de Remunerações dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública, anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

6 � São condições de admissão � só podem ser admitidos a con-
curso os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � 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 psíquico indispensáveis

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

6.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória.
7 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Montemor-o-Novo, o qual, bem como a do-
cumentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoal-
mente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deve-
rão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o

número, data e série do Diário da República em que o
presente aviso foi publicado.

8 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 6 do presente aviso, desde que os candidatos declarem no reque-
rimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos.

8.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros ele-
mentos que considerem relevantes para apreciação do seu mérito,
desde que devidamente comprovados.

9 � Métodos de selecção a utilizar:
9.1 � Prova de conhecimentos práticos, com a duração de duas

horas, que constará na abertura de uma sepultura, no cemitério desta
cidade de Montemor-o-Novo.

9.2 � Classificação final � para a elaboração da lista de classifi-
cação final será adoptada a escala de 0 a 20 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas práticas,
bem como o sistema de classificação final, constarão de actas do júri
do concurso, que serão facultadas aos candidatos que o solicitarem.

10.1 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem como
a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixadas, para
consulta, no edifício dos Paços do Concelho ou enviadas para publi-
cação no Diário da República, 3.ª série, de acordo com as situações
previstas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

11 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � José Vicente Grulha, vereador.
1.º vogal efectivo � António Jorge Tavares Pacheco Viana,

chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.
2.º vogal efectivo � Adriano António Heliodoro Serôdio, che-

fe dos Serviços de Cemitério.
1.º vogal suplente � Naciolindo Filipe Pires Canelas, vereador.
2.º vogal suplente � Joaquim António Parrochinha, encarre-

gado de brigada dos Serviços de Limpeza.
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O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 10-1-113 950

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário/canalizador

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 19 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
admissão de um operário/canalizador do quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é válido apenas para o lugar posto a concurso,
esgotando-se com o provimento do candidato classificado.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes na alínea f) do n.º 1
do Despacho n.º 1/90, da Secretaria de Estado da Administração Local
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1989.

5 � O local de trabalho será na área do município de Montemor-
-o-Novo, e ao lugar a concurso cabe o vencimento correspondente
ao índice 134, escalão 1, da respectiva categoria, nos termos da
Tabela de Remunerações dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública, anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

6 � São condições de admissão � só podem ser admitidos a con-
curso os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � 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 psíquico indispensáveis

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

6.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigató-
ria e comprovada formação ou experiência profissional, adequa-
da ao exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a
dois anos.

7 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Montemor-o-Novo, o qual, bem como a do-
cumentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoal-
mente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, no qual deve-
rão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número de contribuinte e residência comple-
ta);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o

número, data e série do Diário da República em que o
presente aviso foi publicado.

8 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 6 do presente aviso, desde que os candidatos declarem no reque-
rimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situ-
ação precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos.

8.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros ele-
mentos que considerem relevantes para apreciação do seu mérito,
desde que devidamente comprovados.

8.2 � Os candidatos devem ainda juntar curriculum vitae deta-
lhado.

9 � Métodos de selecção a utilizar:
9.1 � Prova de conhecimentos práticos, com a duração de três

horas, que constará na execução de um ramal e montagem de uma
válvula de seccionamento, no parque urbano.

9.2 � Classificação final � para a elaboração da lista de classifi-
cação final será adoptada a escala de 0 a 20 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas práti-
cas, bem como o sistema de classificação final, constarão de actas
do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que o soli-
citarem.

10.1 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem como
a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixadas, para
consulta, no edifício dos Paços do Concelho ou enviadas para publi-
cação no Diário da República, 3.ª série, de acordo com as situações
previstas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

11 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � José Vicente Grulha, vereador.
1.º vogal efectivo � António Jorge Tavares Pacheco Viana,

chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.
2.º vogal efectivo � Adriano António Heliodoro Serôdio, che-

fe dos Serviços de Cemitério.
1.º vogal suplente � João António Abrantes Caldeira, vereador.
2.º vogal suplente � Vítor Manuel Boieiro Cotovio, chefe da

Divisão de Obras e Saneamento.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 10-1-113 951

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso

Loteamento urbano com obras de urbanização

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal supra emitiu, em 22 de Outubro de 2001, o al-
vará de loteamento n.º 5/01 em nome de António dos Santos, An-
tónio do Carmo Rodrigues, Gualter Prazeres Jesus dos Santos e
Manuel Gonçalves Francisco, sociedade irregular com sede em Pom-
bal, concelho de Pombal, através do qual é licenciada a operação de
loteamento e as respectivas obras de urbanização, que incidem sobre
o prédio sito na Quinta das Escadinhas, freguesia e concelho de
Montemor-o-Velho, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Montemor-o-Velho sob o n.º 1721 e inscrito na matriz mista
(artigos 452 urbano e 2455 rústico) da respectiva freguesia.

A área está abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

a) Área do prédio a lotear � 37 900 m2;
b) Área total da construção � 37 356,65 m2;
c) Área de implantação � 7674 m2;
d) Volume total da construção � m3;
e) Número de lotes � 20, com as áreas de 472,50 m2 a 697,88 m2;
f) Número de pisos máximo:

Abaixo cota soleira � 01;
Acima cota soleira � 04;

g) Número de fogos total � 236;
h) Número de lotes para habitação colectiva � 16;
i) Número de lotes para habitação colectiva/comércio � 4.

Áreas de cedência para o domínio público municipal:

Para espaços verdes e de utilização colectiva � 6366 m2;
Para equipamento de utilização colectiva � 8797 m2;
Para infra-estruturas pedonais e viários (via e passeio) �

10 187,32 m2; e
Estacionamentos � 3962,50 m2.

Finalidade, de acordo com a planta arquivada nos serviços da
Câmara Municipal.

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de
um ano.

22 de Outubro de 2001. � O Vereador com competências delega-
das, Mário Zambujo Tarrafa. 5-1-34 487
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CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 84/2001

Concurso externo de ingresso para admissão de es-
tagiário com vista ao provimento de um lugar de en-
genheiro mecânico de 2.ª classe.

1 � Faz-se público que, em conformidade com o despacho do
vice-presidente da Câmara proferido em 27 de Junho de 2001, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, o concurso ex-
terno de ingresso para admissão de estagiários com vista ao pro-
vimento de um lugar de engenheiro mecânico de 2.ª classe, do
grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e
n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local por força do disposto no Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 265/
88, de 28 de Julho.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para a
vaga posta a concurso e extingue-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo,
concepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos,
de âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica de nível de li-
cenciatura.

5 � Requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir licenciatura em Engenharia Mecânica;
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 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
feitas, sob pena de exclusão, em impresso próprio (modelo I) a
fornecer pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos da
Câmara Municipal de Oeiras a todos os candidatos que o requeiram,
devendo o respectivo requerimento ser dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, podendo ser entregue pessoalmente no
Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Munici-
pal de Oeiras, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao último dia do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, para a Câmara Municipal de Oeiras, Largo do Marquês
de Pombal, 2784-501 Oeiras.

6.1 � Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado:

a) Curriculum vitae, utilizando impresso próprio (modelo II),
a fornecer também pelo Departamento de Gestão de Re-
cursos Humanos, cujos elementos dele constantes deverão
ser comprovados documentalmente, sob pena de não se-
rem considerados;

b) Fotocópia do documento comprovativo da posse das habi-
litações literárias;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, que deverão ser igualmente
comprovados documentalmente.

6.2 � Os candidatos que não juntem ao requerimento de admis-
são os documentos constantes das alíneas a) e b) do n.º 6.1 serão
excluídos do respectivo concurso, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Selecção dos candidatos:
7.1 � A selecção dos candidatos será feita através da aplicação

dos seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista de selecção.

7.2 � A prova de conhecimentos consistirá na realização de uma
prova escrita, pontuada numa escala de 0 a 20 valores, e versará sobre
as matérias constantes do programa de provas a seguir indicado:

7.2.1 � Programa de provas:

Conhecimentos gerais:

Regulamento orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações cons-
tantes do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local (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, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Atribuições das autarquias locais e competências dos seus
órgãos (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro).

Conhecimentos específicos:

Coordenação na área oficinal;
Coordenação de stokagem;
Coordenação de pessoal operário.

8 � Critérios de classificação:
8.1 � A classificação final dos candidatos ao concurso será ex-

pressa pela média aritmética simples da classificação final dos di-
versos métodos de selecção, numa escala de 0 a 20 valores, efectu-
ada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 2PC + AC + 2EPS

5
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista profissional de selecção;
2, 1 e 2 = coeficientes de ponderação.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos oral e da prova prática de conhecimentos, constam de
acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

9 � Local de trabalho � área do município de Oeiras.
10 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração base,

durante o período de estágio, é a correspondente ao escalão 1, ín-
dice 310, sendo, após o provimento no lugar, a correspondente ao
escalão 1, índice 400, nos termos do anexo ao Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro.

As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcio-
nários da Administração Pública portuguesa.

11 � Regime de estágio:
11.1 � O estágio rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-

-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com as necessárias adaptações, e
nos artigos 6.º, 7.º e 24.º todos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

12 � Classificação final de estágio � o sistema de classificação
final de estágio, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
ta também da acta de reunião do júri, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

13 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de classi-
ficação serão afixadas no átrio do edifício sede da Câmara Munici-
pal de Oeiras, Largo do Marquês de Pombal, e no do edifício da Rua
de 7 de Junho, em Oeiras.

14 � Composição do júri do concurso:

Presidente � engenheiro Luís Manuel Bastos Reis Melo, direc-
tor municipal da Direcção Municipal de Obras e Ambiente.

Vogais efectivos:

1.º vogal � engenheiro Manuel dos Santos Pinto, director
do Departamento de Infra-Estruturas Municipais.

2.º vogal � engenheiro Pedro Maria Bebiano Costa Moura,
chefe da Divisão de Equipamento e Iluminação Pública.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro mecânico de 1.ª classe Paulo Ma-
nuel Figueira Abreu Riscado.
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2.º vogal � engenheiro mecânico assessor principal Julião
Pereira Guimarães Melo.

O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será substi-
tuído pelo 1.º vogal efectivo.

17 de Outubro de 2001. � O Vereador, por delegação, José Eu-
génio Tavares Salgado. 03-1-35 122

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso n.º 37/01

Concurso interno de ingresso para o provimento
de um lugar de chefe de transportes mecânicos

1 � Faz-se público que, em conformidade com o despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Ourique de 30 de Outubro de 2001, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno de
ingresso para o provimento de um lugar de chefe de transportes mecâ-
nicos, do grupo de chefia do quadro da Câmara Municipal de Ourique.

2 � Serviço � serviços urbanos da Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo.

2.1 � Local de trabalho � área do município de Ourique.
3 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração

mensal corresponde ao escalão 1, índice 285, da tabela indiciária dos
vencimentos dos trabalhadores da função pública.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da função pública.

4 � Prazo de validade � o prazo de validade cessa com o preen-
chimento da vaga posta a concurso.

5 � Requisitos de admissão � preencher os requisitos previstos
no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho: ser deten-
tor da escolaridade obrigatória e ser funcionário ou agente da admi-
nistração central ou local.

6 � Conteúdo funcional � o contido no Despacho n.º 4/88, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 285, de
11 de Dezembro de 1992.

7 � Formalização da candidatura � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Ourique, podendo ser entregue pessoalmente na
Secção de Pessoal, acompanhada de duplicado ou fotocópia que ser-
virá de recibo, ou remetido pelo correio com aviso de recepção, e
expedido até ao termo do prazo fixado no presente aviso, para
Câmara Municipal de Ourique, Praça do Município, 26, 7670-
-281 Ourique, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, estado civil, número e data do bilhete de
identidade, número fiscal de contribuinte, residência, códi-
go postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Concurso a que se candidata, número do aviso de referên-

cia ao Diário da República onde o mesmo se encontra
publicado.

8 � Documentos:
8.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-

panhados, sob pena de exclusão, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, dos seguintes elementos:

a) Currículo profissional detalhado, datado e assinado;
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas,

autêntico ou autenticado;
c) Documentos comprovativos de formação profissional;
d) Declaração actualizada e autenticada, passada pelo serviço

onde o candidato se encontra vinculado, da qual constem,
de forma inequívoca, a existência e natureza do vínculo à
Administração Pública, a categoria que detém e a antigui-
dade que nela consta, bem como na carreira e na função
pública, e as classificações de serviço (qualitativa e
quantitativamente sem arredondamento) dos anos relevan-
tes para o efeito.

8.2 � Os candidatos do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Ourique são dispensados de apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos que constem dos respectivos processos
individuais.

9 � Composição do júri:

Presidente � engenheiro Mário Rui Antunes Resende, verea-
dor.

Vogais efectivos:

1.º vogal � José Augusto de Brito, vereador.
2.º vogal � Maria Ema Barnabé Guerreiro de Matos e

Mestre, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Rui Manuel Guerreiro Lameira, encarregado
de pessoal operário qualificado.

2.º vogal � Vitorino Batista Marques Pereira, encarrega-
do de pessoal operário qualificado.

O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será substi-
tuído pelo 1.º vogal efectivo, José Augusto de Brito.

10 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de prova escrita de conhecimentos e entrevista profissional
de selecção, que serão avaliadas respectivamente de 0 a 20 valores.

10.1 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de
uma hora e trinta minutos e incidirá sobre as seguintes matérias:

Deontologia do serviço público � Decreto-Lei n.º 184/89, de
2 de Junho;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Setembro, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

10.2 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação e interesse pelo lugar a prover;
b) Cultura e informação geral;
c) Capacidade de relacionamento;
d) Sentido de responsabilidade.

11 � Classificação final � a classificação final resultará da mé-
dia ponderada das classificações obtidas em cada um dos métodos de
selecção, expressa na escala de 0 a 20 valores, considerando-se não
aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a
9,5 valores.

11.1 � Critérios de apreciação e ponderação � os critérios de
apreciação e ponderação da prova de conhecimentos e da entrevis-
ta profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

12 � Local de afixação � a relação dos candidatos admitidos e a
lista de classificação final serão afixadas no átrio do edifício dos
Paços do Município.

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.

6 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos. 10-1-113 952

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar da categoria de operário qualificado prin-
cipal da carreira de pintor, do grupo de pessoal
operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, 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, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, e por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Ponte de Sor datado de 18 de Outubro de 2001, foi
nomeado, precedendo concurso, Fernando Manuel Monteiro Alexan-
dre para o lugar da categoria de operário qualificado principal, da
carreira de pintor, do grupo de pessoal operário qualificado, do qua-
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dro de pessoal da Câmara Municipal de Ponte de Sor, com nomea-
ção definitiva, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro.

O nomeado deverá aceitar a nomeação, assinando o respectivo
termo de aceitação, no prazo de 20 dias a contar da data da publi-
cação do presente aviso. (Processo isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 4-1-8030

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar da categoria de técnico profissional prin-
cipal, da carreira de técnico adjunto de biblioteca
e documentação, do grupo de pessoal técnico-pro-
fissional.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com
a deliberação da Câmara Municipal de Ponte Sor, tomada na sua reu-
nião ordinária realizada em 17 de Outubro de 2001, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral
para provimento de um lugar da categoria de técnico profissional
principal, da carreira de técnico adjunto de biblioteca e documenta-
ção, do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Ponte de Sor.

2 � Legislação aplicável �Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas al-
terações, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Ou-
tubro, e Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento
Administrativo).

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indicada,
caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a alínea a)
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as ine-
rentes à respectiva categoria e descritas no Despacho n.º 1/90, de
27 de Janeiro, da Secretaria de Estado da Administração Local e do
Ordenamento do Território, nomeadamente executar todas as roti-
nas inerentes às operações de tratamento documental, tais como:
preenchimento de impressos para a encomenda dos documentos
seleccionados, constituição e actualização dos respectivos ficheiros,
inventariação das espécies entradas, cuja carimbagem, cotagem e
etiquetagem são feitos sob a sua responsabilidade; constituição e
manutenção de catálogos de autores, títulos e matérias; arrumação
dos documentos primários nas estantes e seu controlo; manutenção
dos serviços de referência, de consulta, de presença e domiciliário;
organização de ficheiros de utilizadores e de estatísticas de leitura;
elaboração de bibliografias e execução de boletins bibliográficos e
outras publicações específicas.

4.1 � Área funcional � área sócio-cultural.
4.2 � Serviço a que se destina � Biblioteca Municipal de Calouste

Gulbenkian, da Câmara Municipal de Ponte de Sor.
5 � Local de trabalho � o local de trabalho é o edifício da Bibli-

oteca Municipal de Calouste Gulbenkian da Câmara Municipal de
Ponte de Sor.

6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao es-
calão 1, índice 230, da escala indiciária do novo sistema retributivo
da função pública, estabelecido no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 25 de Junho, e adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, a que corresponde o valor de 139 300$.

7 � Requisitos gerais de admissão ao concurso � os previstos no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

8 � Requisitos especiais � os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, apli-

cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Sor, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câma-
ra Municipal, ou remetido pelo correio, mediante carta registada com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a
Câmara Municipal de Ponte de Sor, Largo de 25 de Abril, 7400 Ponte
de Sor, devendo no requerimento constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, fi-
liação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número fiscal de contribuinte, número, data de emissão e
de validade do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, morada completa e telefone);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identifi-

cação do mesmo, mediante referência ao número e data da
publicação no Diário da República.

9.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura, deverão
os candidatos apresentar o seguinte:

a) Curriculum vitae devidamente detalhado, elaborado de
acordo com o n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

b) Declaração, emitida pelo serviço a que o candidato perten-
ce, devidamente autenticada e actualizada, da qual conste a
natureza do vínculo e antiguidade na função pública, car-
reira e categoria e classificações de serviço;

c) Documento autêntico ou fotocópia do certificado de habi-
litações literárias;

d) Documentos autênticos ou fotocópias comprovativos de
acções de formação profissional, com a respectiva du-
ração;

e) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9.3 � Aos funcionários da Câmara Municipal de Ponte de Sor é
dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos expressos nas alíneas b), c) e d) do n.º 9.2, desde que cons-
tem do respectivo processo individual.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão
de uma prova de avaliação curricular e de uma prova de entrevista
profissional de selecção, ambas classificadas de 0 a 20 valores, e que
para além dos valores inteiros terão no máximo três dígitos deci-
mais sem arredondamento, sendo que a classificação final será obti-
da através da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

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

10.1 � A avaliação curricular visa a avaliar as aptidões profissi-
onais dos candidatos para o exercício do lugar de técnico profissio-
nal principal, da carreira de técnico adjunto de biblioteca e docu-
mentação, do grupo de pessoal técnico-profissional, na área para
que o concurso é aberto, com base na avaliação do respectivo cur-
rículo profissional, que terá a seguinte fórmula e onde serão ponde-
rados os seguintes factores:

AC =
 HL + EP + FP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

10.1.1 � A valorização das habilitações literárias efectuar-se-á
do seguinte modo:

Habilitação mínima exigida � 16 valores;
9.º ano ou equivalente � 17 valores;
11.º ano ou equivalente � 18 valores;
12.º ano ou equivalente � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.
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10.1.2 � A ponderação da experiência profissional visa avaliar o
desempenho de funções por parte dos candidatos, e será valorada da
seguinte maneira:

EP = experiência profissional:

De 3 a 5 anos de experiência � 17 valores;
Mais de 5 anos até 10 anos de experiência � 18 valores;
Mais de 10 anos de experiência � 20 valores.

De referir que este item não poderá ser superior a 20 valores.
10.1.3 � A avaliação da formação profissional será ponderada

da seguinte maneira:

FP = formação profissional:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções de formação � consoante as acções e o seu

tempo de duração � de 11 a 20 valores.

Ao serem contabilizadas as respectivas acções de formação, este
factor não pode ser superior a 20 valores.

10.2 � A entrevista profissional de selecção será conduzida de
modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma obrigatória e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o exercício do cargo respectivo, através de comparação com o per-
fil delineado, de acordo com as seguintes características:

a) Sentido de responsabilidade (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 3 a 5 valores;
Satisfaz � de 1 a 3 valores;
Satisfaz pouco � até 1 valor.

b) Preocupação pela valorização e actualização profissional
(5 em 20):

Satisfaz integralmente � 3 a 5 valores;
Satisfaz � de 1 a 3 valores;
Satisfaz pouco � até 1 valor.

c) Motivação e interesse pelo lugar (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 3 a 5 valores;
Satisfaz � de 1 a 3 valores;
Satisfaz pouco � até 1 valor.

d) Correcção e clareza (5 em 20):

Satisfaz integralmente � 3 a 5 valores;
Satisfaz � de 1 a 3 valores;
Satisfaz pouco � até 1 valor.

10.2.1 � De referir que a prova de entrevista profissional de
selecção também será classificada de 0 a 20 valores, onde será utili-
zado, para além dos valores inteiros, num limite máximo de três
dígitos decimais, sem arredondamento, e resultará da aplicação da
seguinte fórmula:

EPS = a + b + c + d

11 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, onde
será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo de
três dígitos decimais sem arredondamento, e resultará da média arit-
mética simples das classificações obtidas em cada um dos métodos
de selecção, utilizando a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores na prova de avaliação cur-
ricular, já que a mesma terá carácter eliminatório.

13 � Ficarão excluídos e consequentemente não aprovados os
candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

14 � A falta de comparência dos candidatos à prova de entrevis-
ta profissional de selecção determina a sua exclusão e consequente
não aprovação.

15 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

16 � Os candidatos admitidos serão convocados para a realiza-
ção dos métodos de selecção através de ofício registado.

17 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

18 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessa-
dos têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em
que assentam as deliberações do júri.

19 � Publicitação � as listas de candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do
Concelho de Ponte de Sor, de acordo com o previsto nos artigos 33.º
e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

20 � Composição do júri � o júri do concurso será constituído
por:

Presidente � Normando José Pereira Sérgio, chefe da Divisão
de Assuntos Jurídicos, do quadro da Câmara Municipal de
Ponte de Sor, que será substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, chefe da Divisão
de Gestão Financeira da Câmara Municipal de Ponte de
Sor, e Jerónimo Poupino Margalho, vereador da Câma-
ra Municipal de Ponte de Sor.

Vogais suplentes:

Nazaré Prates Serra Alcaravela, chefe da Repartição Ad-
ministrativa, e Alexandre Elias Martins, chefe de repar-
tição, ambos pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Ponte de Sor.

21 � De acordo com o despacho conjunto datado de 1 de Março
de 2000 do Ministro Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e
da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade, determina-
-se que: 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.

19 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 4-1-8032

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de seis lugares de assistente administrativo espe-
cialista (assistente administrativo).

Orlando Manuel Pereira Vaz, presidente da Câmara Municipal de
Sabrosa:

No uso da competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e para efeitos do
disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
conjugado com o Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, nomeio os seguintes candidatos classificados no con-
curso referido em epígrafe, de acordo com a seguinte ordenação:

1.º Maria do Céu Videira Taveira;
2.º Nelson Rolo Correia;
3.º Paula Cristina Santos Amarante;
4.º Ana Maria Pinto Soares Esteves Freitas;
5.º Maria Fernanda de Fonseca Magalhães Lobo;
6.º Ana Cristina Fernandes da Conceição Pinto.

A acta de classificação e ordenação do júri, de 22 de Outubro de
2001, foi homologada pelo executivo municipal, em sua reunião
ordinária de 24 de Outubro de 2001.

O aviso que contém a lista de classificação e ordenação final dos
candidatos foi afixado nos serviços em 26 de Outubro do corrente
ano.

Os candidatos deverão apresentar-se a aceitar os lugares nos 20 dias
imediatos ao da publicação deste aviso no Diário da República.
(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Orlando
Manuel Pereira Vaz. 10-1-113 954
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CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signa-
tário de 29 de Outubro de 2001, foi concedida ao funcionário Helder
Filipe Barroso Fidalgo, licença sem vencimento por um ano, ao
abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2001.

30 de Outubro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira. 03-1-35 133

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se torna pública a lista de classificação
final do único candidato admitido definitivamente ao concurso ex-
terno de ingresso para admissão de um estagiário para provimento
de um lugar de técnico superior de 2.ª classe (gestão), existente no
quadro, aberto por aviso desta Câmara Municipal datado de 12 de
Junho de 2001, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 169,
de 23 de Julho de 2001:

Hugo Filipe Patrício da Costa � 17,2 valores.

Esta lista foi homologada por despacho de 22 de Outubro de 2001.
Assim, nomeio, para preenchimento de um lugar de técnico supe-

rior de 2.ª classe (gestão), existente no quadro, o candidato Hugo
Filipe Patrício da Costa, classificado no respectivo concurso com
17,2 valores.

O interessado deverá proceder à aceitação do devido lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, atento 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.)

23 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Paulino da Silva Paiva. 10-1-113 957

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Concurso para provimento do cargo de chefe
da Divisão de Recursos Humanos

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despa-
cho de 12 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso para provimento, em co-
missão de serviço, do cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 253-A/89, de 16 de
Outubro, 442/91, de 15 de Novembro, 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 175/98, de 2 de Julho, 514/99, de 24 de No-
vembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e Leis n.os 49/99, de 22 de Junho, e 44/99, de 11 de Junho.

3 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido apenas
para a vaga posta a concurso.

4 � Conteúdo funcional � é o constante dos artigos 14.º e 22.º
do Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Torres Novas,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 24 de Janei-
ro de 2001, e mapa I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conju-
gado com o mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

5 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho.
6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao estabe-

lecido no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
7 � Condições de trabalho e demais regalias � as vigentes e

aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local e ao
pessoal dirigente.

8 � Requisitos de admissão:

a) Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � os definidos no artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Novembro, na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, nos termos do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Torres Novas, Rua do General António César de
Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas. O requerimento, bem
como os documentos que o devam acompanhar, poderá ser entregue
pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Munici-
pal, ou remetido por correio registado e com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso.

a) Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

1) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, nú-
mero, datas de emissão e validade e serviço emissor do bi-
lhete de identidade, número de contribuinte fiscal, situação
militar, profissão, residência, código postal, telefone e en-
dereço electrónico, se tiver);

2) Habilitações académicas;
3) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado o presente aviso;
4) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas;

5) Declaração nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho.

b) Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados da seguinte documentação:

1) Documento comprovativo das habilitações literárias;
2) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,

datado e assinado;
3) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo serviço ou organismo de origem, no caso de funcio-
nários de outros serviços, da qual resulte, inequivocamente,
a natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo de ser-
viço na função pública, na categoria, na carreira e em fun-
ções públicas de direcção e chefia (com indicação das res-
pectivas datas), e ainda o conteúdo funcional do posto de
trabalho que ocupa, com especificação das tarefas e res-
ponsabilidades inerentes ao mesmo;

4) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte fiscal.

c) Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanha-
dos da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos na
alínea a) do n.º 8 deste aviso, podendo ser esta substituída por de-
claração no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se
encontra em relação a cada um dos requisitos.

10 � Os candidatos funcionários da Câmara Municipal de Torres
Novas ficam dispensados da apresentação dos documentos que cons-
tem dos respectivos processos individuais.

11 � A falta das declarações comprovativas da posse dos requi-
sitos legais para admissão ao concurso, referidas nos n.os 9.a.5, 9.b.3,
e 9.c, determina a exclusão do candidato por força do n.º 2 do ar-
tigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

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

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � Métodos de selecção:

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

15 � Na avaliação curricular (AC) serão avaliadas as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício do cargo dirigente,
através da ponderação dos seguintes factores:

a) Experiência profissional, em que será ponderado o desem-
penho de funções públicas;

b) Experiência profissional específica, em que será ponderado
o desempenho efectivo de funções na área de actividade
para que o concurso se encontra aberto, avaliada, designa-
damente, pela sua natureza e duração, dando especial rele-
vância ao exercício de funções de chefia e direcção desen-
volvidas na área de recursos humanos;

c) Formação profissional, em que serão ponderadas as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas
com a área profissional posta a concurso e outras que se-
jam consideradas relevantes;
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d) Habilitação académica de base, em que serão ponderadas as
habilitações académicas dos candidatos.

16 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � será conduzi-
da de forma a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos para o exercício do cargo dirigente, mediante a ponderação de
parâmetros pré-fixados.

17 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos can-
didatos será definida de acordo com a utilização sucessiva dos se-
guintes critérios de preferência:

a) Ter sido nomeado no cargo posto a concurso ao abrigo dos
n.os 8 ou 9 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
como determina o n.º 11 do mesmo artigo e lei;

b) Pertencer ao serviço a que corresponde o cargo posto a
concurso (n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho);

c) Maior número de anos de experiência profissional em car-
gos relevantes.

18 � Competirá ao júri o estabelecimento de critérios de desem-
pate sempre que subsistir igualdade após a aplicação dos critérios
referidos no número anterior.

19 � A falta de comparência dos concorrentes à prova de entre-
vista determina a sua exclusão.

20 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta da reunião do júri do concurso, realizada no dia
18 de Outubro de 2001, sendo a mesma facultada aos candidatos sem-
pre que solicitada.

21 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, nos termos do disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e
resultará da média simples ou ponderada das classificações obtidas
nos métodos de selecção.

22 � Considerar-se-ão não aprovados os candidatos que obtenham
classificação final inferior a 9,5 valores.

23 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
Código do Procedimento Administrativo e os admitidos serão con-
vocados para a realização dos métodos de selecção através de ofício
registado, conforme determinam os n.os 3 e 4 do artigo 11.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, respectivamente.

24 � O projecto da lista contendo a classificação final será re-
metido aos candidatos em sede de audiência dos interessados, con-
forme estabelecido no Código do Procedimento Administrativo e
no artigo 14.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

25 � A lista de classificação final será afixada no átrio dos Pa-
ços do Concelho e remetida aos candidatos externos a estes servi-
ços através de ofício registado, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

26 � Em resultado do sorteio realizado no dia 28 de Setembro de
2001 pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para os Cargos Dirigentes, o júri deste concurso é composto
pelos seguintes membros (cf. acta n.º 432/2001):

Presidente � Pedro Paulo Ramos Ferreira.
1.º vogal efectivo � engenheiro José Carlos Pires Vicente.
2.º vogal efectivo � Dr. João Carlos Correia Lopes.
1.º vogal suplente � engenheiro José Manuel Blazer Rodrigues.
2.º vogal suplente � arquitecto Carlos Alberto Martins.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

27 � 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.

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 10-1-113 958

Aviso

Concurso para provimento do cargo de chefe
da Divisão de Gestão Financeira

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu des-
pacho de 12 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo

de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso para provimento,
em comissão de serviço, do cargo de chefe da Divisão de Gestão
Financeira.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 253-A/89, de 16 de
Outubro, 442/91, de 15 de Novembro, 204/98, de 11 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 175/98, de 2 de Julho, 514/99, de 24 de No-
vembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e Leis n.os 49/99, de 22 de Junho, e 44/99, de 11 de Junho.

3 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido apenas
para a vaga posta a concurso.

4 � Conteúdo funcional � é o constante dos artigos 14.º e 22.º
do Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Torres Novas,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 24 de Janei-
ro de 2001, e mapa I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conju-
gado com o mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro.

5 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Concelho.
6 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao estabe-

lecido no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
7 � Condições de trabalho e demais regalias � as vigentes e

aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local e ao
pessoal dirigente.

8 � Requisitos de admissão:

a) Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais � os definidos no artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Novembro, na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e ar-
tigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, nos termos do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Torres Novas, Rua do General António César
de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas. O requerimento,
bem como os documentos que o devam acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos da Câmara
Municipal, ou remetido por correio registado e com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente
aviso.

a) Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

1) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, nú-
mero, datas de emissão e validade e serviço emissor do bi-
lhete de identidade, número de contribuinte fiscal, situação
militar, profissão, residência, código postal, telefone e en-
dereço electrónico, se tiver);

2) Habilitações académicas;
3) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

4) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas;

5) Declaração nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho.

b) Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados da seguinte documentação:

1) Documento comprovativo das habilitações literárias;
2) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,

datado e assinado;
3) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo serviço ou organismo de origem, no caso de funcio-
nários de outros serviços, da qual resulte, inequivocamente,
a natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo de ser-
viço na função pública, na categoria, na carreira e em fun-
ções públicas de direcção e chefia (com indicação das res-
pectivas datas), e ainda o conteúdo funcional do posto de
trabalho que ocupa, com especificação das tarefas e res-
ponsabilidades inerentes ao mesmo;

4) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte
fiscal.

c) Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanha-
dos da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos na
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alínea a) do n.º 8 deste aviso, podendo ser esta substituída por decla-
ração no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se encon-
tra em relação a cada um dos requisitos.

10 � Os candidatos funcionários da Câmara Municipal de Torres
Novas ficam dispensados da apresentação dos documentos que cons-
tem dos respectivos processos individuais.

11 � A falta das declarações comprovativas da posse dos requi-
sitos legais para admissão ao concurso, referidas nos n.os 9.a.5, 9.b.3,
e 9.c, determina a exclusão do candidato por força do n.º 2 do ar-
tigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

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

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � Métodos de selecção:

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

15 � Na avaliação curricular (AC) serão avaliadas as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício do cargo dirigente,
através da ponderação dos seguintes factores:

a) Experiência profissional, em que será ponderado o desem-
penho de funções públicas;

b) Experiência profissional específica, em que será ponderado
o desempenho efectivo de funções na área de actividade
para que o concurso se encontra aberto, avaliada, designa-
damente, pela sua natureza e duração, dando especial rele-
vância ao exercício de funções de chefia e direcção desen-
volvidas na área de gestão financeira;

c) Formação profissional, em que serão ponderadas as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas
com a área profissional posta a concurso e outras que se-
jam consideradas relevantes;

d) Habilitação académica de base, em que serão ponderadas as
habilitações académicas dos candidatos.

16 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � será conduzi-
da de forma a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos para o exercício do cargo dirigente, mediante a ponderação de
parâmetros pré-fixados.

17 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos can-
didatos será definida de acordo com a utilização sucessiva dos se-
guintes critérios de preferência:

a) Ter sido nomeado no cargo posto a concurso ao abrigo dos
n.os 8 ou 9 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
como determina o n.º 11 do mesmo artigo e lei;

b) Pertencer ao serviço a que corresponde o cargo posto a
concurso (n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho);

c) Maior número de anos de experiência profissional em car-
gos relevantes.

18 � Competirá ao júri o estabelecimento de critérios de desem-
pate sempre que subsistir igualdade após a aplicação dos critérios
referidos no número anterior.

19 � A falta de comparência dos concorrentes à prova de entre-
vista determina a sua exclusão.

20 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta da reunião do júri do concurso, realizada no dia
18 de Outubro de 2001, sendo a mesma facultada aos candidatos sem-
pre que solicitada.

21 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, nos termos do disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e
resultará da média simples ou ponderada das classificações obtidas
nos métodos de selecção.

22 � Considerar-se-ão não aprovados os candidatos que obtenham
classificação final inferior a 9,5 valores.

23 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
Código do Procedimento Administrativo e os admitidos serão con-
vocados para a realização dos métodos de selecção através de ofício
registado, conforme determinam os n.os 3 e 4 do artigo 11.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, respectivamente.

24 � O projecto da lista contendo a classificação final será re-
metido aos candidatos em sede de audiência dos interessados, con-
forme estabelecido no Código do Procedimento Administrativo e
no artigo 14.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

25 � A lista de classificação final será afixada no átrio dos Pa-
ços do Concelho e remetida aos candidatos externos a estes servi-
ços através de ofício registado, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

26 � Em resultado do sorteio realizado no dia 28 de Setembro de
2001 pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para os Cargos Dirigentes, o júri deste concurso é composto
pelos seguintes membros (cf. acta n.º 432/2001):

Presidente � Pedro Paulo Ramos Ferreira.
1.º vogal efectivo � Dr. João Carlos Correia Lopes.
2.º vogal efectivo � arquitecto Pedro Lobo Antunes.
1.º vogal suplente � engenheiro António José Mendes Faria.
2.º vogal suplente � engenheiro José Manuel Blazer Rodrigues.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

27 � 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.

22 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 10-1-113 959

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso interno geral para provimento do cargo de
chefe de divisão municipal da Divisão de Obras Mu-
nicipais.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
de 11 de Setembro de 2000, autorizei a abertura do concurso inter-
no geral para provimento do cargo de chefe de divisão municipal da
Divisão de Obras Municipais.

2 � O concurso é válido pelo prazo de um ano a contar da
publicação da lista de classificação e ordenação dos candidatos
aprovados.

3 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

4 � Constituição do júri � o júri, de acordo com a acta n.º 194/
2001, que resultou do sorteio efectuado pela Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes, re-
alizada no dia 3 de Maio de 2001, terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Dr. Marco António Ribeiro Santos
Costa.

Vogais efectivos:

Director do Departamento de Obras Municipais e Trans-
portes, engenheiro civil Valdemar Magalhães de Sousa,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

Chefe da Divisão de Vias e Arruamentos, Alzira Maria das
Neves Torres.

Vogais suplentes:

Directora do Departamento de Educação, Acção Social e
Desporto, Dr.ª Ilda Maria Lopes Teixeira Soares Amen-
doeira.

Chefe da Divisão de Serviços Urbanos, engenheira Laura
Marília Pimentel Barbosa Oliveira.

5 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
funcionários que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

5.1 � Sejam funcionários das entidades abrangidas pelo Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e se encontrem nas condi-
ções definidas na Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à adminis-
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tração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no-
meadamente:

a) Licenciatura adequada;
b) Estar integrado em carreira do grupo de pessoal técnico

superior;
c) Possuir quatro anos de experiência profissional em cargo

inserido em carreira do grupo de pessoal a que alude a
alínea anterior.

6 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Valongo, Avenida de 5 de Outubro, 160, 4440-
-503 Valongo, ou enviado pelo correio registado e com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado, devendo constar os
seguintes elementos.

6.1 � Identificação do candidato (nome, estado civil, profissão,
filiação, naturalidade, data de nascimento, morada, número e data
de emissão do bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte,
código postal e número de telefone);

6.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como do
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado;

6.3 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-
tâncias passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal;

6.4 � Declaração de que possuem os requisitos legais de admissão;
6.5 � Documento, ou fotocópia, comprovando a posse das habi-

litações literárias exigidas, onde conste a média final de curso;
6.6 � Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;
6.7 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço público a

que pertence, onde conste a natureza do vínculo, a categoria que
possui, a antiguidade na categoria, na carreira e serviço público;

6.8 � Curriculum vitae actualizado, acompanhado de documen-
tos comprovativos;

6.9 � Aos candidatos que sejam funcionários da Câmara Munici-
pal de Valongo é dispensada a apresentação dos documentos referi-
dos nos n.os 6.5 e 6.7.

7 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, de acordo com o já mencionado Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores.
8 � Os métodos e critérios de selecção e o sistema de classifica-

ção constarão das actas do júri do concurso que serão facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

9 � Provimento do lugar � o provimento do lugar é feito em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, nos ter-
mos do artigo da Lei n.º 49/99.

10 � Local de trabalho � área do município de Valongo.
11 � Remuneração mensal � de acordo com o novo sistema

retributivo � 461 100$, acrescido de abono de despesas de repre-
sentação no valor de 35 399$.

12 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final dos concorrentes serão afixadas nas instalações dos Serviços
Municipais, Avenida de 5 de Outubro, 160, 4440-503 Valongo, ou,
se for caso disso, publicadas na 3.ª série do Diário da República.

13 � Legislação aplicável � Lei n.º 44/99, de 22 de Junho,
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

14 � As falsas declarações prestadas pelos concorrentes serão
punidas nos termos da lei.

15 � Conteúdo funcional � ao chefe da Divisão Municipal de
Obras Municipais compete a coordenação e direcção integrada das
actividades desenvolvidas pelo sector de construção do património,
pelo sector de conservação corrente do património e pelo sector
electrotécnico, designadamente: construir e conservar o património
municipal; preparar concursos de fornecimento de materiais; parti-
cipar concursos de fornecimento de materiais; participar na defini-
ção de programas de obras a implementar pelo município e juntas
de freguesia; executar as demais funções que lhe forem superiormente
cometidas.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-

nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

17 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo. 27-1-000 197

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário
para ingresso na carreira técnica superior de polí-
cia municipal.

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho datado de 28 de Agosto de 2001, se encontra aberto
concurso externo para admissão de um estagiário para ingresso na
carreira técnica superior de polícia municipal, em regime de contra-
to administrativo de provimento, pelo período de um ano, nos ter-
mos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, o qual
se rege pelos seguintes pontos:

1 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
1.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

1.2 � Requisitos especiais � os constantes da alínea d) do artigo
9.º do Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março:

a) Ter como habilitações literárias a licenciatura em área de
formação adequada ao conteúdo funcional do lugar a pro-
ver.

2 � Remuneração e condições de trabalho � o titular do lugar a
prover será remunerado pelo escalão 1, índice 310, a que corres-
ponde o vencimento mensal ilíquido de 187 800$ (936,74 euros),
sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições
de trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o genericamente constante do mapa II, anexo III, do Decreto-
-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.

4 � Categoria � o lugar a concurso é para a categoria de estagi-
ário, do grupo de pessoal técnico superior.

5 � Área funcional e serviço para que é aberto o concurso � o
concurso é aberto para prestar serviço na área de policiamento
municipal.

6 � Local de prestação de trabalho � as funções corresponden-
tes ao lugar em concurso serão desempenhadas na área do municí-
pio de Vieira do Minho, sem prejuízo de eventuais deslocações e
estadias motivadas pela frequência de cursos de formação.

7 � Tipo de concurso � o concurso em causa será externo para
admissão de estagiário para ingresso na carreira técnica superior de
polícia municipal.

8 � Número de lugares a preencher após a conclusão do estágio �
 um lugar.

9 � Prazo de validade do concurso � o concurso é aberto para a
vaga posta a concurso e para as que se verificarem no prazo de um
ano a contar da data da publicação da lista de classificação final.

10 � Composição do júri:

Presidente � engenheiro Hernâni Agostinho Fernandes Gou-
veia, vereador.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr. António Afonso Ribeiro Barroso, director
de departamento municipal.
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2.º vogal � Dr.ª Maria Isilda Martins Domingues, chefe de
divisão municipal.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro António Cardoso Barbosa, direc-
tor de departamento municipal.

2.º vogal � engenheira Ana Cristina Silveira da Silva, téc-
nica superior de 2.ª classe.

3.º vogal � engenheira Elisabete Maria da Silva Ferreira,
técnica superior de 2.ª classe.

O júri em causa será o mesmo do estágio.
No caso de falta ou impedimento do presidente do júri do con-

curso, este será substituído pelo 1.º vogal efectivo, Dr. António
Afonso Ribeiro Barroso, director de departamento municipal.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão: provas de conhecimentos, exame psicológico de selecção,
exame médico de selecção, avaliação curricular e entrevista profis-
sional de selecção.

11.1 � A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores e será determinada de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (PC + EPS + EMS + AC + EPS)/5
em que.

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = exame psicológico de selecção;
EMS = exame médico de selecção;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1.1 � Prova de conhecimentos gerais � do programa das pro-
vas de conhecimentos gerais constam os temas relativos aos direi-
tos e deveres da função pública e à deontologia profissional, versa-
rá, designadamente, sobre matérias que têm como suporte a seguinte
legislação:

a) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
b) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

11.1.2 � Prova de conhecimentos específicos � o programa das
provas de conhecimentos específicos versará sobre:

a) Código da Estrada;
b) Código Penal;
c) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-

ção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;
d) Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.

Ambas as provas de conhecimentos têm carácter eliminatório e
visam avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissio-
nais dos candidatos, serão pontuadas, respectivamente, de 0 a 20 va-
lores, de acordo com a seguinte fórmula:

PC = (PCG + PCE)/2
em que:

PC = prova de conhecimentos;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos.

11.1.3 � Exame psicológico de selecção � o exame psicológico
de selecção, a ser realizado pelo Departamento de Recrutamento e
Selecção de Pessoal da Direcção-Geral da Administração Pública, tem
carácter eliminatório e visa avaliar as capacidades intelectuais, de
avaliação e intervenção e as características de personalidade dos
candidatos (artigo 2.º da Portaria n.º 247-B/2000, de 8 de Maio).

11.1.4 � Exame médico de selecção � o exame médico de se-
lecção, a ser realizado por médico, tem carácter eliminatório e visa
avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos (artigo 1.º da
Portaria n.º 247-B/2000, de 8 de Maio).

11.1.5 � Avaliação curricular � a avaliação curricular visa ava-
liar as aptidões profissionais do candidato na área para que o con-
curso é aberto com base na análise do respectivo currículo profis-
sional, será pontuada de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte
fórmula:

AC = HA × 0,6 + EP × 0,2 + FP × 0,2

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

Ponderar-se-ão os seguintes factores:

Habilitações académicas (60 %):

a) Habilitação legalmente exigida (licenciatura em área de
formação adequada ao conteúdo funcional do lugar a
prover) � nota final de curso;

b) Por cada grau académico suplementar (ex.: pós-
-graduação, mestrado) � acrescem 2 valores, até ao
limite de 20 valores;

Experiência profissional na correspondente área funcional
(20 %):

a) Inexistência de experiência profissional na referida
área � 10 valores;

b) Tempo de serviço inferior a um ano � acresce 1 va-
lor;

c) Tempo de serviço inferior a dois anos � acrescem
2 valores;

d) Tempo de serviço igual ou superior a dois anos �
 acrescem 4 valores;

Formação profissional na correspondente área funcional (20 %):

a) Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
b) Por cada curso ou acção de aperfeiçoamento profis-

sional � 1 valor por acção se de duração superior a
30 horas; 0,5 valores se de duração superior a 8 horas
e inferior a 30 horas, até ao limite de 20 valores.

11.1.6 � Entrevista profissional de selecção � a entrevista pro-
fissional de selecção, que será pontuada de 0 a 20 valores, visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos. Serão considera-
dos os seguintes parâmetros:

a) Postura física e comportamental;
b) Expressão verbal;
c) Sociabilidade;
d) Experiência;
e) Espírito crítico;
f) Maturidade.

12 � Avaliação e classificação final do estágio � o estágio deste
concurso é regulado nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 39/
2000, de 17 de Março. O provimento definitivo do estagiário fica
dependente do resultado da avaliação e classificação final de está-
gio, que terá em conta os seguintes elementos:

a) Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário nos 15 dias
seguintes ao seu termo;

b) Classificação de serviço obtida durante o período de está-
gio;

c) Os resultados de eventuais cursos de formação que o esta-
giário possa vir a frequentar;

d) A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores.

13 � Apresentação das candidaturas:
13.1 � Prazo � o prazo para a apresentação das candidaturas é

de 20 dias úteis a contar da data da publicação do aviso no Diário
da República.

13.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas terão de ser
formalizadas nos seguintes termos, sob pena de exclusão imediata do
candidato: em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Vieira do Minho, e entregue pessoalmente ou enviado pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado no n.º 13.1 deste aviso, à Câmara Municipal de Vieira do Minho,
Praça Dr. Guilherme de Abreu, 4850-527 Vieira do Minho.

Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa, donde conste o nome do candida-
to, estado civil, filiação, data de nascimento, naturalidade,
profissão, residência, número e data do bilhete de identida-
de e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, número de telefone;
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b) Lugar a que se candidata, referenciando a data, número e
publicação do respectivo aviso no Diário da República em
que vier inserido;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem re-
levantes de influenciarem na apreciação do seu mérito ou
de constituir motivo de preferência legal, as quais só serão
consideradas se devidamente comprovadas.

13.2.1 � O requerimento de admissão a concurso terá de ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações académicas,
onde conste a nota final de curso;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos no n.º 1 deste aviso. Estes documentos podem ser tem-
porariamente dispensados, à excepção da alínea c), desde
que os candidatos declarem no próprio requerimento de can-
didatura, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada um deles;

c) Curriculum vitae datado e assinado;
d) Documentos comprovativos da formação profissional e da

experiência profissional (a não junção destes documentos
implicará que a mesma não será tida em conta para efeitos
de avaliação e pontuação do candidato em relação a esses
itens).

A falta de cumprimento das exigências referidas nas alíneas a), b)
e c) deste número implica a exclusão imediata do candidato;

A seguir se indicam os moldes e o teor do requerimento de admis-
são a apresentar:

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho:

(Nome)..., estado civil ..., filho de ... e de ..., nascido a ..., natural
da freguesia de ..., município de ..., profissão ..., residente em ...
(morada completa), portador do bilhete de identidade n.º ..., emiti-
do em .../.../..., pelo Arquivo de Identificação de ..., contribuinte
fiscal n.º ..., com o telefone n.º ..., requer a V. Ex.ª se digne admiti-
-lo(a) ao concurso externo para admissão de um estagiário para
ingresso na carreira técnica superior de polícia municipal, a que se
refere o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º ..., de
.../.../...

Mais declara, sob o compromisso de honra, em relação às alíneas
a), b), d), e) e f) do n.º 1.1 do aviso de abertura do concurso:

a) Ter nacionalidade portuguesa ...;
b) Ter ... anos de idade;
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.

Pede deferimento.
Vieira do Minho, ... de ... de 2001.
O Requerente,...

14 � Afixação das listas � a lista de candidatos e lista de classi-
ficação final será afixada, para consulta, no átrio dos Paços do
Município ou publicada no Diário da República, conforme o nú-
mero de candidatos.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Tra-
vessa de Matos. 10-1-113 960

Aviso

Concurso externo para admissão de nove estagiári-
os para ingresso na carreira técnica profissional
de polícia municipal.

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho datado de 28 de Agosto de 2001, se encontra aberto

concurso externo para admissão de nove estagiários para ingresso
na carreira técnica profissional de polícia municipal, em regime de
contrato administrativo de provimento, pelo período de um ano,
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho,
o qual se rege pelos seguintes pontos:

1 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
1.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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.

1.2 � Requisitos especiais � o constante da alínea d) do n.º 1 do
artigo 11.º e n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de
Março:

a) Ter como habilitações literárias o 12.º ano de escolaridade
ou equivalente;

b) Ter idade inferior a 28 anos à data do encerramento do
prazo da candidatura.

2 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos lu-
gares a prover serão remunerados pelo escalão 1, índice 167, a que
corresponde o vencimento mensal ilíquido de 101 200$ (504,78
euros), sendo-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e
condições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

3 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o genericamente constante do mapa III, anexo IV, do Decre-
to-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.

4 � Categoria � os lugares a concurso são para a categoria de
estagiário, do grupo de pessoal técnico-profissional.

5 � Área funcional e serviço para que é aberto o concurso � o
concurso é aberto para prestar serviço na área de policiamento
municipal.

6 � Local de prestação de trabalho � as funções corresponden-
tes aos lugares em concurso serão desempenhadas na área do muni-
cípio de Vieira do Minho, sem prejuízo de eventuais deslocações e
estadias motivadas pela frequência de cursos de formação.

7 � Tipo de concurso � o concurso em causa será externo para
admissão de estagiários para ingresso na carreira técnica profissio-
nal de polícia municipal.

8 � Número de lugares a preencher após a conclusão do estágio �
nove lugares.

9 � Prazo de validade do concurso � o concurso é aberto para
as vagas postas a concurso e para as que se verificarem no prazo de
um ano a contar da data da publicação da lista de classificação final.

10 � Composição do júri:

Presidente � engenheiro Hernâni Agostinho Fernandes Gou-
veia, vereador.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr. António Afonso Ribeiro Barroso, director
de departamento municipal.

2.º vogal � Dr.ª Maria Isilda Martins Domingues, chefe de
divisão municipal.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro António Cardoso Barbosa, direc-
tor de departamento municipal.

2.º vogal � engenheira Ana Cristina Silveira da Silva, téc-
nica superior de 2.ª classe.

3.º vogal � engenheira Elisabete Maria da Silva Ferreira,
técnica superior de 2.ª classe.

O júri em causa será o mesmo do estágio.
No caso de falta ou impedimento do presidente do júri do con-

curso, este será substituído pelo 1.º vogal efectivo, Dr. António
Afonso Ribeiro Barroso, director de departamento municipal.
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11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão: provas de conhecimentos, exame psicológico de selecção,
exame médico de selecção, avaliação curricular e entrevista profis-
sional de selecção.

11.1 � A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores e será determinada de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (PC + EPS + EMS + AC + EPS)/5
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = exame psicológico de selecção;
EMS = exame médico de selecção;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1.1 � Prova de conhecimentos gerais � do programa das pro-
vas de conhecimentos gerais constam os temas relativos aos direi-
tos e deveres da função pública e à deontologia profissional, versa-
rá, designadamente, sobre matérias que têm como suporte a seguinte
legislação:

a) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
b) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

11.1.2 � Prova de conhecimentos específicos � o programa das
provas de conhecimentos específicos versará sobre:

a) Código da Estrada;
b) Código Penal;
c) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-

ção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;
d) Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção

dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.

Ambas as provas de conhecimentos têm carácter eliminatório e
visam avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissio-
nais dos candidatos, serão pontuadas, respectivamente, de 0 a 20 va-
lores de acordo com a seguinte fórmula:

PC = (PCG + PCE)/2
em que:

PC = prova de conhecimentos;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos.

11.1.3 � Exame psicológico de selecção � o exame psicoló-
gico de selecção, a ser realizado pelo Departamento de Recruta-
mento e Selecção de Pessoal da Direcção-Geral da Administração
Pública, tem carácter eliminatório e visa avaliar as capacidades
intelectuais, de avaliação e intervenção e as características de
personalidade dos candidatos (artigo 2.º da Portaria n.º 247-B/
2000, de 8 de Maio).

11.1.4 � Exame médico de selecção � o exame médico de se-
lecção, a ser realizado por médico, tem carácter eliminatório e visa
avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos (artigo 1.º da
Portaria n.º 247-B/2000, de 8 de Maio).

11.1.5 � Avaliação curricular � a avaliação curricular visa ava-
liar as aptidões profissionais do candidato na área para que o con-
curso é aberto, com base na análise do respectivo currículo profis-
sional, será pontuada de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte
fórmula:

AC = HA × 0,6 + EP × 0,2 + FP × 0,2
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

Ponderar-se-ão os seguintes factores:

Habilitações académicas (60 %):

a) Habilitação legalmente exigida (12.º ano de escolari-
dade ou equivalente) � nota final de curso;

b) Por cada grau académico suplementar (ex.: licencia-
mento, pós-graduação, mestrado) � acrescem 2 valo-
res, até ao limite de 20 valores;

Experiência profissional na correspondente área funcional
(20 %):

a) Inexistência de experiência profissional na referida
área � 10 valores;

b) Tempo de serviço inferior a um ano � acresce 1 va-
lor;

c) Tempo de serviço igual ou superior a um ano � acres-
cem 2 valores;

d) Tempo de serviço igual ou superior a dois anos �
 acrescem 4 valores;

Formação profissional na correspondente área funcional (20 %):

a) Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
b) Por cada curso ou acção de aperfeiçoamento profis-

sional � 1 valor por acção se de duração superior a
30 horas; 0,5 valores se de duração superior a 8 horas
e inferior a 30 horas, até ao limite de 20 valores.

11.1.6 � Entrevista profissional de selecção � a entrevista pro-
fissional de selecção que será pontuada de 0 a 20 valores, visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos. Serão considera-
dos os seguintes parâmetros:

a) Postura física e comportamental;
b) Expressão verbal;
c) Sociabilidade;
d) Experiência;
e) Espírito crítico;
f) Maturidade.

12 � Avaliação e classificação final do estágio � o estágio deste
concurso é regulado nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 39/
2000, de 17 de Março. O provimento definitivo do estagiário fica
dependente do resultado da avaliação e classificação final de está-
gio, que terá em conta os seguintes elementos:

a) Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário nos 15 dias
seguintes ao seu termo;

b) Classificação de serviço obtida durante o período de está-
gio;

c) Os resultados de eventuais cursos de formação que o esta-
giário possa vir a frequentar;

d) A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores.

13 � Apresentação das candidaturas:
13.1 � Prazo � o prazo para a apresentação das candidaturas é

de 20 dias úteis a contar da data da publicação do aviso no Diário
da República.

13.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas terão de
ser formalizadas nos seguintes termos, sob pena de exclusão ime-
diata do candidato: em requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vieira do Minho, e entregue pessoalmente ou
enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até termo
do prazo fixado no n.º 13.1 deste aviso, à Câmara Municipal de
Vieira do Minho, Praça Dr. Guilherme de Abreu, 4850-527 Vieira
do Minho.

Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa, donde conste o nome do candida-
to, estado civil, filiação, data de nascimento, naturalidade,
profissão, residência, número e data do bilhete de identida-
de e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, número de telefone;

b) Lugar a que se candidata, referenciando a data, número e
publicação do respectivo aviso no Diário da República em
que vier inserido;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem re-
levantes de influenciarem na apreciação do seu mérito ou
de constituir motivo de preferência legal, as quais só serão
consideradas se devidamente comprovadas.

13.2.1 � O requerimento de admissão a concurso terá de ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações académicas,
onde conste a nota final de curso;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos no n.º 1 deste aviso. Estes documentos podem ser
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temporariamente dispensados, à excepção da alínea c), desde
que os candidatos declararem no próprio requerimento de
candidatura, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada um deles;

c) Curriculum vitae datado e assinado;
d) Documentos comprovativos da formação profissional e da

experiência profissional (a não junção destes documentos
implicará que a mesma não será tida em conta para efeitos
de avaliação e pontuação do candidato em relação a esses
itens).

A falta de cumprimento das exigências referidas nas alíneas a), b)
e c) deste número implica a exclusão imediata do candidato;

A seguir se indicam os moldes e o teor do requerimento de admis-
são a apresentar:

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho:

(Nome)..., estado civil ..., filho de ... e de ..., nascido a ..., natural
da freguesia de ..., município de ..., profissão ..., residente em ...
(morada completa), portador do bilhete de identidade n.º ..., emiti-
do em .../.../..., pelo Arquivo de Identificação de..., contribuinte fis-
cal n.º ..., com o telefone n.º ..., requer a V. Ex.ª se digne admiti-
-lo(a) ao concurso externo para admissão de nove estagiários para
ingresso na carreira de polícia municipal do grupo de pessoal técnico-
-profissional, a que se refere o aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º ..., de .../.../...

Mais declara, sob o compromisso de honra, em relação às alíneas
a), b), d), e) e f) do n.º 1.1 do aviso de abertura do concurso:

a) Ter nacionalidade portuguesa ...;
b) Ter ... anos de idade;
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.

Pede deferimento.
Vieira do Minho, ... de... de 2001.
O Requerente, ...

14 � Afixação das listas � a lista de candidatos e lista de classi-
ficação final será afixada, para consulta, no átrio dos Paços do
Município ou publicada no Diário da República, conforme o nú-
mero de candidatos.

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.

30 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Tra-
vessa de Matos. 10-1-113 961

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares de 22 de
Outubro de 2001, foi nomeada para o lugar de assistente adminis-
trativo principal, do quadro de pessoal deste município, a candidata
abaixo mencionada:

Maria de Fátima Fernandes Baptista dos Santos.

A nomeada deverá aceitar a nomeação 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.)

29 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Jaime Car-
los Marta Soares. 5-1-34 498

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 3 de Agosto de 2001, foi nomeado João Alberto Lopes de Oli-
veira para o lugar do grupo de pessoal auxiliar, carreira/categoria
de cantoneiro de limpeza, aberto pelo aviso n.º 11-P/2001, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 161, de 13 de Julho de
2001.

Mais se torna público que o mesmo deverá aceitar a nomeação do
respectivo lugar no prazo legal, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Vítor Car-
mona. 5-1-34 489

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de jardineiro e de um lugar de pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que esta Junta de Fregue-
sia, em sua reunião de 26 de Outubro de 2001, deliberou nomear para
os lugares em epígrafe os candidatos classificados no referido con-
curso, Rui Gonçalo Varela da Gama Meda, jardineiro, e Manuel dos
Santos Brás, pedreiro, posicionados no 1.º escalão, índice 134, de-
vendo tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos
46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

29 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, Bento Brázio
Romeiro. 03-1-35 119

JUNTA DE FREGUESIA DE COVAS

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Alfredo Martins Barbosa, presidente da Junta de Freguesia de Covas,
do município de Vila Nova de Cerveira:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Covas, do município de Vila Nova de Cerveira,
considerando o parecer emitido em 16 de Agosto de 2001 pela
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugue-
ses. Em 23 de Setembro de 2001, o parecer, por proposta desta
Junta de Freguesia, foi aprovado em sessão da Assembleia de Fre-
guesia de Covas:

Brasão � escudo de prata, vale de verde, firmado nos flancos e
movente de um pé ondado de prata e azul de três tiras; em
chefe, orbe de vermelho guarnecido de ouro, rematado por
cruz antiga da Ordem de Cristo. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «COVAS �
 VILA NOVA DE CERVEIRA»;

Bandeira � verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Covas � Vila Nova de Cerveira».

24 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, Alfredo Mar-
tins Barbosa. 06-1-032 641

JUNTA DE FREGUESIA DE PEDREIRA

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Augusto Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Pedreira, con-
celho de Felgueiras:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Pedreira, do município de Felgueiras, tendo
em conta o parecer emitido em 16 de Agosto de 2001 pela Comis-
são de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que
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foi aprovada, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da
Assembleia de Freguesia de 31 de Outubro de 2001:

Brasão � escudo de verde, faixa ondada de prata e azul de três
tiras, acompanhada em chefe de palma de ouro, posta em
faixa e, em campanha, de um sapato de prata, realçado de
negro. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco,
com a legenda a negro: «PEDREIRAS � FELGUEIRAS»;

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Pedreiras � Felgueiras».

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, Augusto Ribei-
ro. 27-1-000 201

JUNTA DE FREGUESIA DE SENDIM

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

José António Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Sendim,
do município de Miranda do Douro:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Sendim, do município de Miranda do Douro, tendo em
conta o parecer emitido em 8 de Maio de 2001 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fregue-
sia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 26 de Outubro de 2001:

Brasão � escudo de prata, cacho de uvas de púrpura, folhado
de verde, encimando duas espigas de centeio de verde, com
os pés passados em aspa e atados de vermelho. Coroa mural
de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «SENDIM � MIRANDA do DOURO»;

Bandeira � esquartelada de vermelho e branco. Cordão e bor-
las de prata e vermelho. Haste e lança de ouro,

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Sendim � Miranda do Douro».

26 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, José António
Rodrigues. 06-1-032 642

JUNTA DE FREGUESIA DE SERTÃ

Aviso n.º 1/2001

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de motorista de ligeiros

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por este despa-
cho do executivo da Junta de Freguesia da Sertã datado de 7 de Agosto
de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie, concurso externo geral de ingresso para provimento de dois
lugares existentes no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, na
carreira de operário qualificado, categoria de motorista de ligeiros.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
e 353-A/89, de 16 de Outubro, com as respectivas alterações, e
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para os lu-
gares a concurso, caducando com o respectivo preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � é o descrito no Despacho n.º 38/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � área da freguesia da Sertã.
6 � Vencimento � é o correspondente ao escalão 1, índice 134.
7 � Condições de trabalho � as genéricas vigentes e aplicáveis

aos funcionários da administração local.
8 � Requisitos gerais de admissão � são os constantes do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designada-
mente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade obrigatória;

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.

8.1 � Requisitos especiais de admissão � n.os 2 e 3 do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro � es-
colaridade obrigatória e carta de condução, categoria B.

9 � Formalização das candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar a sua candidatura mediante requerimento, dirigido ao presi-
dente da Junta de Freguesia da Sertã, o qual, bem como a documen-
tação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na
Secretaria da Junta de Freguesia da Sertã, ou remetido pelo correio,
mediante carta registada com aviso de recepção, expedida até ao
prazo fixado, para o seguinte endereço: Junta de Freguesia da Ser-
tão, Rua Serpa Pinto, 5, 6100-770 Sertã, devendo no requerimento
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, fi-
liação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

10 � O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documento, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias, com indicação da média final de cur-
so;

b) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-
cias referidas na alínea d), do número anterior;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 8 do pre-
sente aviso.

11 � A apresentação da documentação mencionada na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o can-
didato declare no requisito, sob compromisso de honra, em alíneas
separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada um
dos requisitos gerais mencionados.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

14 � Prova prática de conhecimentos � será graduada de 0 a
20 valores e terá a duração de trinta minutos.

15 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
pessoais e profissionais dos candidatos, mediante a ponderação de
parâmetros adequados.

16 � Classificação final � adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores, e será através da seguinte fór-
mula:

CF = 
PPC + EPS
     2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimento;
EPS = entrevista profissional de selecção.

17 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam de actas de reunião do júri do con-
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curso, que podem ser consultadas pelos candidatos sempre que soli-
citadas.

18 � A falta de comparência dos concorrentes a qualquer das
provas de conhecimento ou entrevista determina a sua exclusão.

19 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e da classifica-
ção final serão afixadas na sede da Junta ou publicadas no Diário da
República, 3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 � 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 (Despacho conjunto do Ministro
Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pú-
blica e da Ministra para a Igualdade de 1 de Março de 2000).

21 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dionisio Vicente.
Vogais efectivos:

Victor Manuel do Carmo Carvalheiro e Reinaldo Pestana
Casimiro.

Vogais suplentes:

Júlio Garcia Goulão e José Gaspar Barata.

O 1.º vogal substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimen-
tos.

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Dionisio Vi-
cente. 4-1-8029

Aviso n.º 2/2001

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por este despa-
cho do executivo da Junta de Freguesia da Sertã datado de 7 de Agosto
de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie, concurso externo geral de ingresso para provimento de um lu-
gar existentes no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, na
carreira de operário qualificado, categoria de auxiliar administrati-
vo.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
e 353-A/89, de 16 de Outubro, com as respectivas alterações, e
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para o lugar
a concurso, caducando com o respectivo preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � é o descrito no Despacho n.º 4/88, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

5 � Local de trabalho � Junta de Freguesia da Sertã.
6 � Vencimento � é o correspondente ao escalão 1, índice 120.
7 � Condições de trabalho � as genéricas vigentes e aplicáveis

aos funcionários da administração local.
8 � Requisitos gerais de admissão � são os constantes do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designada-
mente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade obrigatória;
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.

8.1 � Requisitos especiais de admissão � n.os 2 e 3 do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro �
9.º ano.

9 � Formalização das candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar a sua candidatura mediante requerimento, dirigido ao presi-
dente da Junta de Freguesia da Sertã, o qual, bem como a documen-
tação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na

Secretaria da Junta de Freguesia da Sertã, ou remetido pelo correio,
mediante carta registada com aviso de recepção, expedida até ao
prazo fixado, para o seguinte endereço: Junta de Freguesia da Ser-
tão, Rua Serpa Pinto, 5, 6100-770 Sertã, devendo no requerimento
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, fi-
liação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

10 � O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Documento, autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias, com indicação da média final de cur-
so;

b) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-
cias referidas na alínea d) do número anterior;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 8 do pre-
sente aviso.

11 � A apresentação da documentação mencionada na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o can-
didato declare no requisito, sob compromisso de honra, em alíneas
separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada um
dos requisitos gerais mencionados.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidos nos termos da lei.

13 � Métodos de selecção:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

14 � Prova prática de conhecimentos � com carácter elimina-
tório, será graduada de 0 a 20 valores, terá a duração de trinta mi-
nutos, e constituirá.

15 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
pessoais e profissionais dos candidatos, mediante a ponderação de
parâmetros adequados.

16 � Classificação final � adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores, e será através da seguinte fór-
mula:

CF = 
PPC + EPS
     2

em que:

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

17 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam de actas de reunião do júri do con-
curso, que podem ser consultadas pelos candidatos sempre que soli-
citadas.

18 � A falta de comparência dos concorrentes a qualquer das
provas de conhecimento ou entrevista determina a sua exclusão.

19 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e da classifica-
ção final serão afixadas na sede da Junta ou publicadas no Diário da
República, 3.ª série, na forma e para os efeitos previstos nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 � 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 (Despacho conjunto do Ministro
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Adjunto, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pú-
blica e da Ministra para a Igualdade de 1 de Março de 2000).

21 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dionisio Vicente.
Vogais efectivos:

Victor Manuel do Carmo Carvalheiro e Reinaldo Pestana
Casimiro.

Vogais suplentes:

Júlio Garcia Goulão e José Gaspar Barata.

O 1.º vogal substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Dionisio Vi-
cente. 4-1-8028

JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREDA

Aviso

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, torna-se público que, por deliberação desta Junta de
Freguesia datada de 9 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso,
concurso externo de ingresso, no quadro privativo, no grupo de
pessoal operário, carreira/categoria de operário qualificado (pedrei-
ro), para o provimento de uma vaga, caducando o concurso com o
seu preenchimento.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as regras constantes
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 77/2001, de 5 de Março, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � A remuneração, nos termos do disposto no anexo II do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o
artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Março, é a corres-
pondente ao escalão 1, índice 134, da categoria, no montante de
81 200$.

4 � O local de trabalho é na área da freguesia de Sobreda.
5 � O conteúdo funcional é o constante no n.º 15 da alínea f) do

Despacho n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 27 de Janeiro, ou seja, aparelha pedra em grosso; executa
alvenaria de pedra, tijolo ou blocos de cimento, podendo também
fazer o respectivo reboco; procede ao assentamento de manilhas,
tubos e cantarias; executa muros e estruturas simples, com ou sem
armaduras, podendo também encarregar-se de montagem de arma-
duras muito simples; executa outros trabalhos similares ou comple-
mentares dos descritos.

6 � Os métodos de selecção são: prova oral de conhecimentos
específicos � eliminatória, e entrevista profissional de selecção.

6.1 � A prova oral de conhecimentos específicos (POCE) � eli-
minatória terá a duração mínima de vinte minutos e máxima de
quarenta minutos, destina-se a avaliar o nível de conhecimentos
profissionais dos candidatos, de acordo com o conteúdo funcional
indicado e o seguinte programa, sendo a classificação deste método
de selecção de 0 a 20 valores:

Execução (simulação em sala) de uma tarefa no âmbito do
conteúdo funcional;

Materiais e ferramentas da actividade do pedreiro;
Direitos e deveres da função pública.

6.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS), a qual terá a
duração máxima de vinte minutos, destina-se a avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo,
através da comparação com um perfil delineado de acordo com as
seguintes características, resultando a sua classificação da aplicação
da seguinte expressão:

EPS = A + B + C + D

sendo cada factor valorado de 1 até 5 valores, em que:

1 = Fraco;
2 = Insatisfatório;
3 = Razoável;
4 = Bom;
5 = Muito bom,

num total de 20 valores:

A � Motivação para a função;
B � Enquadramento da função numa autarquia;
C � Experiência profissional;
D � Relacionamento interpessoal.

7 � A classificação final (CF) seja obtida através da aplicação da
seguinte fórmula:

CF = 
PC + EPS

     2

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS), bem como
o sistema de classificação final (CF), incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � O júri do concurso tem a seguinte composição, sendo o 1.º vo-
gal efectivo substituto do presidente nas suas ausências e impedi-
mentos:

Presidente � presidente da Junta de Freguesia de Sobreda, Ma-
ria Manuela Batista Colaço Santos Lopes.

1.º vogal efectivo � vogal da Junta de Freguesia de Sobreda,
António Manuel Ramos Dias Faustino.

2.º vogal efectivo � Maria Deolinda Marques Matos, assisten-
te administrativa especialista.

1.º vogal suplente � António João Carvalho Canhoto, vogal
da Junta de Freguesia de Sobreda.

2.º vogal suplente � António Filipe da Conceição Melo, vogal
da Junta de Freguesia de Sobreda.

10 � Poderão candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do
prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam os requi-
sitos gerais e específicos de admissão, nos termos do disposto nos
n.os 2 e 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, respectivamente:

10.1 � Requisitos gerais � é dispensada a apresentação dos do-
cumentos comprovativos da posse destes requisitos, exceptuando o
definido na alínea c), desde que, nos termos do n.º 2 do artigo 31.º da-
quele diploma, se declare no respectivo requerimento, sob compro-
misso de honra, a situação em que se encontrem relativamente a
cada um. A falta desta declaração determina a exclusão do concurso,
nos termos do n.º 7 do mesmo artigo.

10.2 � O requisito definido na alínea c) daquele artigo � posse
das habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas para
o desempenho do cargo � não é dispensável, nos termos do n.º 3 do
artigo 31.º do diploma supra-referido.

10.3 � Requisitos específicos � os constantes no n.º 3 do
artigo 14.º, conjugado com os n.os 2 e 3 do artigo 12.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local através do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, ou seja, a escolaridade obrigatória e comprovada formação ou
experiência profissional, adequada ao exercício da respectiva pro-
fissão, de duração não inferior a dois anos, a qual pode ter sido obtida
através de ajudantado na carreira por período superior a dois anos,
em contrato administrativo de provimento.

Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece so-
bre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos
artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Sobreda, po-
dendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, na ou para a Junta de Freguesia de Sobreda, sita na Rua
Vale Linhoso, 6-A, 2819-502 Sobreda, dentro do prazo fixado no
n.º 1 do presente aviso, e conter os seguintes elementos: nome, es-
tado civil, profissão, data de nascimento, filiação, naturalidade, re-
sidência, código postal, localidade, telefone, número, arquivo de iden-
tificação e data de emissão do bilhete de identidade, grau académico
concluído, com especificação da área, identificação do concurso a
que se candidata, carreira, categoria, número e data do Diário da
República em que foi publicado o respectivo aviso de abertura. Nos
requerimentos de admissão a concurso devem ser especificadas quais-
quer circunstâncias que os candidatos considerem passíveis de influí-
rem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de pre-
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ferência legal, as quais só serão tidas em consideração pelo júri se
devidamente comprovadas.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Documento comprovativo da formação ou experiência pro-

fissional adequada ao exercício da respectiva profissão;
d) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-

do, do qual devem constar, designadamente, as habilitações
literárias, a experiência profissional detida, com menção
dos respectivos períodos de duração, a formação profissio-
nal que possui, indicando as acções de formação finaliza-
das, as entidades promotoras e respectiva duração, e jun-
tando cópias dos respectivos certificados;

e) Comprovativos dos requisitos gerais a que se refere o
n.º 10 do presente aviso, salvo se os candidatos declararem
no respectivo requerimento, sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente às alí-
neas a), b), d), e) e f).

14 � Aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Sobreda é dis-
pensada a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas b)
e c) do n.º 13, desde que constem no processo individual.

15 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos

no presente aviso serão excluídas.
17 � As listas de candidaturas e de classificação final serão afi-

xadas no Departamento de Recursos Humanos se o número de can-
didatos for inferior a 100, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, se aquele número for superior. Os candidatos admitidos serão
oficiados sobre a data, hora e local de realização dos métodos de
selecção.

18 � 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.

A Presidente da Junta, Maria Manuela Batista Colaço Santos
Lopes. 03-1-35 129

JUNTA DE FREGUESIA DE TREGOSA

Edital

Brasão, bandeira e selo

António Américo Silva Freitas, presidente da Junta de Freguesia de
Tregosa, concelho de Barcelos:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Tregosa, concelho de Barcelos, tendo em conta o pare-
cer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses de 27 de Setembro de 2001, que foi aprovada, sob proposta
da Junta de Freguesia, na sessão ordinária da Assembleia de Fregue-
sia em 8 de Abril de 2001:

Brasão � escudo de ouro, com um cômoro de verde, movente
dos flancos e de campanha diminuta ondada de prata e azul
de três tiras e carregado de uma ponte de prata firmada, la-
vrada e guarnecida de negro. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «TREGOSA �
 BARCELOS»;

Bandeira � azul. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Tregosa � Barcelos».

5 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, António Amé-
rico Silva Freitas. 10-1-113 962

JUNTA DE FREGUESIA DE TRIGACHES

Aviso

Concurso externo de ingresso

Torna-se público que, por deliberação desta Junta de Freguesia de
2 de Outubro de 2001, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de

11 de Julho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de auxi-
liar administrativo.

1 � Validade do concurso � um ano a contar da data da publica-
ção da respectiva lista de classificação final, nos termos da alínea b)
do artigo 7.º e dos n.os 1 e 3 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, para as vagas que vierem a ocorrer naquele pe-
ríodo.

2 � Legislação aplicável � o concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Remuneração a atribuir � para além dos demais direitos e
regalias em vigor para os funcionários e agentes da administração
local, o vencimento mensal correspondente ao escalão 1, índi-
ce 120 (72 700$).

4 � Local de trabalho � área da Junta de Freguesia de Trigaches.
5 � Conteúdo funcional � assegura o contacto entre os ser-

viços; efectua a recepção e entrega de expediente e encomendas;
anuncia mensagens; transmite recados; levanta e deposita dinhei-
ro ou vales; presta informações verbais ou telefónicas; transpor-
ta máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre
gabinetes; assegura a vigilância das instalações e acompanha os
visitantes aos lugares pretendidos; estampilha correspondência;
opera com elevadores de comando manual; quando for caso dis-
so, procede à venda de senhas para utilização de instalações; pro-
vidência pelas condições de asseio, limpeza e conservação de
portarias e verifica as condições de segurança antes de proceder
aos seu encerramento.

6 � São admitidos a concurso os candidatos que satisfaçam, até
ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, os
requisitos gerais e especiais de admissão a concurso.

6.1 � Requisitos gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido(a) do exercício de funções públicas ou

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

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 de admissão � a posse da escolaridade
obrigatória (de acordo com a respectiva idade), conforme disposto
no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro).

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas, até ao final do
prazo de abertura do concurso, por requerimento, dirigido à presi-
dente da Junta de Freguesia de Trigaches, a entregar pessoalmente
na Junta de Freguesia de Trigaches, dentro do horário de atendi-
mento (das 9 às 13 horas), ou remetido pelo correio, em carta re-
gistada, com aviso de recepção, endereçada à Junta de Freguesia de
Trigaches, Rua das Eiras, 18, 7800-771 Trigaches.

7.1 � Do requerimento de admissão a concurso devem constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
filiação, naturalidade, data de nascimento, número de bi-
lhete de identidade, data e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, profissão, residên-
cia, código postal e telefone);

b) Indicação do lugar a que se candidata, mediante referência
ao número e data do Diário da República onde se encon-
tra publicado o presente aviso de abertura;

c) Quaisquer elementos que considere passíveis de influírem
na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidos em consideração
pelo júri se devidamente comprovados;

d) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a situação
precisa em que se encontra relativamente aos requisitos
gerais de admissão constantes do n.º 6.1 deste aviso.
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7.2 � O requerimento deverá ser acompanhado, sob pena de ex-
clusão, dos documentos que seguidamente se indicam:

a) Cópia do certificado ou outro documento idóneo compro-
vativo das habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso), se o
requerimento não for entregue pessoalmente.

7.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais para a 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 (constantes do n.º 6.1 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.

7.4 � A apresentação ou entrega de falso documento ou a pres-
tação de falsas declarações implica, para além dos efeitos de exclu-
são ou não provimento, a participação à entidade competente para
o procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.

7.5 � O júri poderá exigir, até à conclusão do processo de clas-
sificação, a apresentação de documentos comprovativos das situa-
ções descritas pelos candidatos nas respectivas candidaturas.

8 � Métodos de selecção a aplicar no concurso � prova de co-
nhecimentos específicos de natureza teórica na forma escrita, com
a duração máxima de duas horas, eliminatória para os candidatos
que não obtiverem classificação igual ou superior a 9,5 valores, e
ainda prova de entrevista profissional de selecção.

8.1 � Programa da prova de conhecimentos � constará de ques-
tões relacionadas com as seguintes matérias: conteúdo funcional do
lugar a prover; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Constituição da República Portuguesa, título VIII � Poder local (ca-
pítulos I, II e III).

8.2 � A prova de entrevista profissional de selecção destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo os se-
guintes os factores de apreciação para o concurso: conhecimentos
dos candidatos no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover
e seu enquadramento a nível da autarquia; experiência profissional;
disponibilidade, motivação e capacidade de adaptação às condições
de trabalho; capacidade de iniciativa.

8.3 � As provas serão classificadas na escala de 0 a 20 valores e
a classificação final resultará da média aritmética simples das classi-
ficações obtidas, traduzidas em igual escala.

8.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de en-
trevista profissional de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final relativo ao concurso, constam da acta de reunião do júri,
a qual será facultada aos candidatos quando solicitada.

9 � Os candidatos admitidos ao concurso constarão de relação a
afixar no átrio do edifício da Junta de Freguesia, nos termos do
n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os
candidatos excluídos serão notificados nos termos do artigo 34.º do
mesmo diploma legal.

10 � A convocação dos candidatos para a prestação das provas
será efectuada por ofício.

11 � A lista de classificação final do concurso será notificada aos
candidatos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

12 � Júri do concurso:

Presidente � chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dr.ª Maria
de Fátima G. Martins Coveiro.

Vogais efectivos:

Chefe da Secção de Administração de Pessoal, Fernanda
Maia Salvador Romão, e técnica profissional de secre-
taria de 1.ª classe Isabel Maria Sena Rodrigues de Le-
mos Viana.

Vogais suplentes:

Presidente da Junta de Freguesia de Trigaches, Dr.ª Joana
Gonçalves da Silva Palminha, e secretário da Junta de
Freguesia de Trigaches António José Ribeiro Reis.

13 � Menção a que se refere o Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março � em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportuni-

dades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progres-
são profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

5 de Novembro de 2001. � A Presidente da Junta, Joana Gon-
çalves da Silva Palminha. 10-1-113 963

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público que o conselho de administração, no seu despa-
cho n.º 45, de 26 de Setembro de 2001, deliberou aprovar a nome-
ação provisória, por urgente conveniência de serviço, a partir de
5 de Novembro de 2001, ao abrigo do disposto no artigo 6.º, n.os 1 e
2, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de
agente único, conforme aviso do concurso externo de ingresso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 294, de 22 de Dezem-
bro de 2000.

A nomeação será por um período probatório de um ano (não carece
de visto do Tribunal de Contas):

1.º Gilberto Francisco Raposinho S. António.
2.º Luís Manuel Damas Lourenço.
3.º Rui Manuel Ribeiro Vargas.
4.º Isidro José da Silva Arrais.
5.º Maria Teresa Esteves Pinto de Oliveira.
6.º Célia Cristina Cunha Matos.

Pelo Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 12-1-39

Aviso

Concurso interno de ingresso para revisor
de transportes colectivos

 1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, tor-
na-se público que, pela deliberação n.º 96/01, de 24 de Outubro, to-
mada pelo conselho de administração destes Serviços Municipaliza-
dos de Transportes Colectivos do Barreiro, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso no Diário
da República, concurso interno de ingresso para a categoria de re-
visor de transportes colectivos para o preenchimento de duas vagas
existentes no quadro destes Serviços.

2 � O presente concurso destina-se ao preenchimento de dois
lugares vagos existentes e dos que vierem a vagar no prazo de um
ano.

3 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � engenheiro António Matias Regalo, chefe de di-
visão.

1.º vogal � engenheiro Victor Manuel Lobo Bento, chefe de
divisão.

2.º vogal � Leonel António Lopes Borges, encarregado de
movimento.

1.º vogal suplente � Dr.ª Sónia Maria Esteves Coelho, chefe
de divisão.

2.º vogal suplente � Maria Luísa Dias Ventura, chefe de sec-
ção.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

4 � O conteúdo funcional é o seguinte: prestar informações aos
utentes; assegurar a execução de carreiras e o cumprimento dos
horários; actuar na normalização do serviço de carreiras em situa-
ções de avarias de viaturas, interrupções de trânsito, fecho de ruas,
acidentes, etc.; controlar a validade dos títulos de transporte e le-
vantar autos de notícia aos passageiros em transgressão; assegurar o
cumprimento das orientações e normas de serviço; colaborar em
acções de formação.

5 � São requisitos de admissão ao concurso:
5.1 � os requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
5.2 � Requisito especial � ser cobrador de transportes colectivos

com pelo menos oito anos na carreira, motorista de transportes co-
lectivos com pelo menos oito anos na carreira, ou agente único de
transportes colectivos com o mínimo de quatro anos na categoria.

6 � Para se candidatarem, os interessados deverão entregar
pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, ou remeter pelo
correio, com aviso de recepção, até ao prazo máximo acima re-
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ferido, para os Serviços Municipalizados de Transportes Colecti-
vos do Barreiro, sito na Rua dos Resistentes Antifascistas, 2835-
-799 Lavradio, requerimento de admissão ao concurso acima men-
cionado, em minuta existente na Secção de Recursos Humanos
ou em folha A4.

O requerimento deverá ser acompanhado de curriculum vitae e
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro.

6.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação: nome completo, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, residência, habilitações lite-
rárias e ou profissional, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu e número fiscal
de contribuinte;

b) Declaração, sob compromisso de honra, sobre a situação
precisa que se encontra relativamente às condições de ad-
missão e provimento constantes do presente aviso;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-
ceptíveis de emitirem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia,
só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas;

d) O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-
nhado de fotocópia do bilhete de identidade.

6.2 � A restante documentação necessária à comprovação dos
elementos declarados no requerimento de admissão e das condições
exigidas será apresentado no processo de provimento quando este
ocorrer.

6.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

7 � Os métodos de selecção a aplicar serão os seguintes:

Prova de conhecimentos;
Exame psicológico de selecção;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção,

valendo qualquer delas 20 valores e sendo a nota final encontrada
através da seguinte fórmula:

Classificação final =
 Prova de conhecimentos + exame psicológico +

                               + avaliação curricular + entrevista profissional
                                 4

7.1 � A prova de conhecimentos é eliminatória, sendo elimina-
dos os candidatos cuja pontuação seja inferior a 9,5 valores.

Esta prova é constituída por:

a) Conhecimentos académicos gerais;
b) Conhecimentos profissionais (Regulamento de Transporte

Automóvel).

7.2 � O exame psicológico de selecção será classificado de acordo
com o previsto no n.º 2, alínea a), do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho. As menções Com Reservas e Não favo-
rável são eliminatórias.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar a aptidão profissional,
tendo como factores de ponderação a habilitação académica de base,
a formação profissional adequada e a experiência profissional dos
candidatos.

7.4 � A entrevista profissional de selecção tem em vista avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, a disponibilidade e
o grau de motivação para a função.

8 � Os candidatos a prover auferirão a remuneração correspon-
dente ao índice 240, escalão 1, fixado para a categoria em concurso,
constante do Decreto-Lei n.º 498/99, de 19 de Novembro.

9 � O local de trabalho é no concelho do Barreiro e onde os
Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro
realizem serviços de transportes colectivos.

10 � A legislação aplicável ao presente concurso é o Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Os candidatos excluídos e admitidos ao concurso serão no-
tificados nos termos dos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

12 � Os candidatos serão informados da lista de classificação fi-
nal, nos termos previstos no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

Pelo Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 12-1-40

Aviso

Torna-se público que, pelo despacho n.º 50, de 5 de Novembro de
2001, determina a nomeação, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, de Vítor Manuel Henri-
ques Matos e José Carlos Aljustrel Valente Reis para a categoria de
assistente administrativo especialista, na sequência de concurso in-
gresso geral de acesso.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias contados a partir
da data da publicação no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 12-1-41

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
de 2 de Novembro de 2001 do conselho de administração destes
Serviços Municipalizados e na sequência de concurso externo de
ingresso, foi nomeado na categoria de operador de estações ele-
vatórias, de tratamento ou depuradoras, escalão 1, índice 134, o
candidato Pedro Miguel Beato dos Reis, o qual dispõe do prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República para tomar posse do lugar, nos termos do disposto no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 5-1-34 492

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação de
2 de Novembro de 2001 do conselho de administração destes Servi-
ços Municipalizados e na sequência de concurso externo de ingres-
so, foi nomeado na categoria de chefe de serviços de limpeza, esca-
lão 1, índice 285, o funcionário Francisco Domingos Oliveira de
Matos, o qual dispõe do prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República para aceitação da aceitação,
nos termos do disposto no artigo 11.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.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 5-1-34 493

Aviso

Nos termos do disposto no artigo 34.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, faz-se público que, conforme
deliberação de 13 de Agosto de 2001 do conselho de administração
dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, foi dada por finda
na mesma data, nos termos da alínea a) do artigo 20.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, aplicada à administração local com as adapta-
ções constantes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, a
comissão de serviço do engenheiro José António Afonso Calmeiro
(técnico superior assessor principal) como director-delegado destes
Serviços Municipalizados.

A cessação da comissão de serviço resulta da requisição do enge-
nheiro José António Afonso Calmeiro, efectuada pela Águas de
Portugal, S. A., e autorizada pelo conselho de administração na
mesma reunião, para exercer na empresa Águas do Centro, S. A.,
também em comissão de serviço, as funções de administrador-dele-
gado, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 558/
99, de 17 de Dezembro.

Esta requisição foi autorizada pelo conselho de administração pelo
período máximo de três anos, conforme artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, acima mencionado.

5 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 5-1-34 494
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Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que o conselho de adminis-
tração destes Serviços Municipalizados, em reunião de 12 de Outu-
bro de 2001, e na sequência do solicitado pela empresa Águas do
Centro, S. A., ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 558/99, de 17 de Dezembro, deliberou autorizar a requisição do
funcionário Joaquim Manuel Gonçalves Pires Barata para exercer
funções naquela empresa por períodos sucessivos de um ano, pror-
rogáveis até ao limite de três anos, conforme artigo 27.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.

A referida requisição produz efeitos a partir de 1 de Novembro de
2001.

5 de Novembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 5-1-34 495

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que o conselho de adminis-
tração destes Serviços Municipalizados, em reunião de 12 de Outu-
bro de 2001 e na sequência do solicitado pela empresa Águas do
Centro, S. A., ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 558/99, de 17 de Dezembro, deliberou autorizar a requisição do
funcionário João Teodoro Ramalho para exercer funções naquela
empresa por períodos sucessivos de um ano, prorrogáveis até ao
limite de três anos, conforme artigo 27.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.

A referida requisição produz efeitos a partir de 15 de Novembro
de 2001.

5 de Novembro de 2000. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, (Assinatura ilegível.) 5-1-34 496

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

O engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, vogal do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Electrici-
dade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 15 de Outubro de 2001, deferir a transfe-
rência para a categoria de auxiliar administrativo do funcionário da
Junta de Freguesia de Paranhos Virgílio Manuel Rodrigues Borges
Barreto, tendo o mesmo o prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República para tomar
posse do respectivo lugar.

31 de Outubro de 2001. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, António Gonçalves Bragança Fernandes. 27-1-000 198

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE VILA REAL

Aviso

Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Vila Real de 19 de Outubro de 2001, fo-
ram reclassificados os funcionários abaixo mencionados, nos ter-
mos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro

Nome

Situação após reclassificação

ÍndiceEscalão

Situação actual

ÍndiceEscalãoCategoria Categoria

Os referidos funcionários deverão aceitar os respectivos lugares
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente avi-
so no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Outubro de 2001. � O Administrador-Delegado, Miguel de
Matos Esteves. 10-1-113 964

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso rectificativo SRSC/87/2001

Rectifica-se o nosso aviso SRSC/75/2001, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 274, de 24 de Outubro, pelo que onde se lê «Rui
Miguel Pinho Andrade» deve ler-se «Rui Manuel Pinho Andrade».

Albino Coutinho Vilela ...............

Sérgio António Pereira dos Santos

Alcides Rua Ribeiro ....................

Francisco Joaquim de Sousa ........

Operário semiqualificado �
área de cabouqueiro.

Operário semiqualificado �
área de cabouqueiro.

Operário semiqualificado�
área de cabouqueiro.

Tractorista .............................

4

3

4

3

Operário qualificado � operário
área canalizador

Operário qualificado � operário
área trolha

Motorista de pesados ................

Motorista de pesados ................

158

148

158

153

4

3

3

2

163

153

167

153

Esta rectificação produzirá os seus efeitos à data do aviso agora
rectificado.

29 de Outubro de 2001. � O Vereador, com competências dele-
gadas, Ápio Cláudio do Carmo Assunção. 5-1-34 491

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso de rectificação

Por ter saído com inexactidão o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 222, de 24 de Setembro de 2001, relativo à
reclassificação de António Manuel Portela Ribeiro, se faz público
que na parte onde se lê «com efeitos reportados a 13 de Março do
corrente ano» deve ler-se «com efeitos reportados a 1 de Abril do
corrente ano».

19 de Outubro de 2001. � O Vereador, José Moreira Amaral.
5-1-34 490
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NAVIOS TANQUES, S. A.

Sede social: Largo de Rafael Bordalo Pinheiro,
20, 5.º, 1249-050 Lisboa

Capital social: € 30 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 19 548.

Pessoa colectiva n.º 500273898.

CONVOCATÓRIA

(inclusão de assuntos na ordem do dia)

Nos termos do n.º 1 do artigo 378.º do Código das Sociedades
Comerciais a accionista SOGEFI � Sociedade Geral Financeira, SGPS,
S. A., requereu a inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos
na assembleia geral a realizar no próximo dia 6 de Dezembro de
2001, pelas 12 horas e 30 minutos; assim, em cumprimento do
disposto no n.º 3 do mencionado preceito, da ordem de trabalhos passa
a constar o seguinte novo ponto:

3 � Alteração do plano complementar de reforma da
SOPONATA � Sociedade Portuguesa de Navios Tanques, S. A.,
no sentido da sua extensão às empresas subordinadas.

A proposta apresentada pela referida accionista encontra-se ao
dispor dos Srs. Accionistas, nas instalações da sociedade, a partir da
presente data.

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Assembleia Geral,
Ruy de Albuquerque. 01-2-018 659

ARESTEL � COMPONENTES E EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, S. A.

Sede: Praceta projectada à Avenida do Dr. Mário Moutinho,
lote 1528, cave, 1400-136 Lisboa

Capital social: E 320 000

Matriculada sob o n.º 69 408 na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa.

Pessoa colectiva n.º 502034335.

CONVOCATÓRIA

Nos termos das disposições legais e estatutárias, convocam-se
todos os accionistas da ARESTEL � Componentes e Equipamen-
tos Electrónicos, S. A., pessoa colectiva n.º 502034335, sociedade
anónima com o capital de € 320 000, para se reunirem em assem-
bleia geral anual, em 28 de Dezembro de 2001, pelas 11 horas, na
sede social, em Lisboa, na Praceta projectada à Avenida do Dr. Mário
Moutinho, lote 1528, cave, com a seguinte ordem dos trabalhos:

1) Análise, aprovação ou modificação das propostas do plano
e orçamento para 2002;

2) Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a socie-
dade.

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-45 078

AVENIDA PARQUE, S. A.

Sede social: Travessa do Salitre, 35, 1.º, 1250 Lisboa

Capital social: 230 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9556, a fl. 41 do livro C-25.

Pessoa colectiva n.º 500039330.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os accionistas da sociedade Avenida Parque, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 22 de Dezem-
bro de 2001, às 12 horas, no Hotel Plaza, na Travessa do Salitre, 7,
em Lisboa, com seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre a alteração do artigo 2.º (sede e outras
modalidades de representação social) do contrato de socie-
dade e sobre a designação de administrador que outorgue a
respectiva escritura pública;

2) Deliberar sobre a autorização, nos termos do artigo 18.º,
alínea b), do contrato de sociedade, para a constituição de
uma hipoteca no valor de 300 000 contos sobre imóvel a
adquirir;

3) Deliberar sobre a autorização, nos termos do artigo 18.º,
alínea b), do contrato de sociedade, para a constituição de
hipotecas de valor superior a 50 000 contos, por simples
deliberação do conselho de administração.

Tem direito a voto os accionistas titulares, de pelo menos, 100 ac-
ções registadas ou depositadas em seu nome nos 15 dias anteriores
à data da reunião da assembleia.

Nota. � A proposta de alteração do contrato de sociedade está
patente aos sócios, a partir desta data, na sede da sociedade e duran-
te as horas de expediente.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Manuel António Vidal Alves de Oliveira. 03-2-45 088

DERMOTECA, PRODUTOS QUÍMICOS
E DERMATOLÓGICOS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 117-2, 2724-503 Alfragide

Capital social: 5 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 10 350.

Pessoa colectiva n.º 503292745.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral, na sede social, no dia 21 de
Dezembro de 2001, pelas 15 horas, para:

a) Deliberar sobre a redenominação do capital social em eu-
ros;

b) Deliberar sobre a renominalização das acções por incorpo-
ração de reservas.

Podem participar nesta assembleia os accionistas que tenham de-
positado na sociedade até oito dias antes da data designada para a
sua realização um mínimo de 100 acções.

Nos casos em que as acções estejam depositadas numa instituição
bancária, devem os Srs. Accionistas dar instruções ao seu banco, de
forma que nos comunique o facto por escrito, com a mesma ante-
cedência de oito dias em relação à data da assembleia.

14 de Novembro de 2001. � A Presidente Mesa da Assembleia
Geral, Maria Teresa do Amaral Coutinho. 03-2-45 089

SOCITREL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TREFILARIA, S. A.

Sede social: Lugar da Estação de São Romão do Coronado,
Santo Tirso

Capital social: 1 800 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso
sob o n.º 558.

Pessoa colectiva n.º 500270007.

CONVOCATÓRIA

Pela presente são convocados os Srs. Accionistas da SOCITREL �
Sociedade Industrial de Trefilaria, S. A., para se reunirem no pró-
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ximo dia 28 de Dezembro em assembleia geral extraordinária na sede
da Sociedade, sita no lugar da Estação, freguesia de São Romão do
Coronado, concelho da Trofa, pelas 11 horas, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1) Deliberar sobre a aquisição de acções próprias pela socieda-
de, no seguimento da proposta apresentada pelo conselho
de administração, nos termos do artigo 9.º dos estatutos;

2) Alteração da denominação do capital social para euros e
redenominação das respectivas acções.

12  de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa, Joaquim
Calado Marques. 06-2-054 573

AVISOS

ABEL DA COSTA, L.DA

Sede social: Rua da Alegria, 125/133, Porto

Capital social: 10 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Porto (1.ª Sec-
ção) sob o n.º 19 371/710804.

Pessoa colectiva n.º 500006261

Anúncio

Para os devidos efeitos se comunica que, por deliberação de 25 de
Setembro de 2001, foi aprovado o projecto de cisão simples da
sociedade Abel da Costa, L.da, mediante constituição de duas novas
sociedades, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

Atendendo ao preceituado no n.º 3 do artigo 107.º, por remissão
do artigo 120.º, do Código das Sociedades Comerciais, ficam os
credores da sociedade avisados para exercerem o seu direito de
oposição à referida cisão.

Os gerentes: (Assinaturas ilegíveis.) 01-2-18 664

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(SETÚBAL), S. A.

Sede: Rua das Caravelas, 15 a 15-A, 2901-901 Setúbal

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n. 775.

Pessoa colectiva n.º 500239029.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob a apresentação
n.º 26 de 30 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 12 horas, na sede
social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 067

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(ALGARVE), S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 125, sítio dos Três Engenhos,
8000 Faro

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Faro sob o
n. 711.

Pessoa colectiva n.º 500238995.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Faro sob a apresentação n.º 8
de 31 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 9 horas, na sede
social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 068

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(CBEP), S. A.

Sede: Rua de Serpa Pinto, 72 a 76, rés-do-chão, Évora

Capital social: € 600 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora sob o
n. 819.

Pessoa colectiva n.º 501278931.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Évora sob a apresentação
n.º 35 de 30 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 15 horas, na sede
social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 069
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SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(CALDAS DA RAINHA), S. A.

Sede: Lugar de Casal do Lameiro, freguesia de São Pedro,
concelho de Óbidos

Capital social: € 1 700 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Óbidos sob o
n. 196.

Pessoa colectiva n.º 500008140.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Óbidos sob a apresentação
n.º 2 de 30 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 17 horas e
30 minutos, na sede social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 070

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(VISEU), S. A.

Sede: Lugar de Celão, Teivas, freguesia de São João
de Lourosa, concelho de Viseu

Capital social: € 1 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n. 462.

Pessoa colectiva n.º 500024871.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob a apresentação
n.º 35 de 30 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 13 de Dezembro, pelas 18 horas e
30 minutos, na sede social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 071

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(COIMBRA), S. A.

Sede: Rua de Entre Vinhas, 1, Eiras, 3020-171, Coimbra

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n. 1549.

Pessoa colectiva n.º 500239002.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob a apresentação
n.º 18 de 30 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 13 de Dezembro, pelas 16 horas e
30 minutos, na sede social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 072

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(ESPINHO), S. A.

Sede: Estrada do Golfe, Zona Industrial, freguesia de Silvalde,
concelho de Espinho

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob
o n. 46.

Pessoa colectiva n.º 500162751.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob a apresentação
n.º 11 de 30 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 13 de Dezembro, pelas 14 horas, na sede
social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 073
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SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(MINHO), S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 326/354, 4710-250 Braga

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o
n. 1011.

Pessoa colectiva n.º 500239010.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial de Braga sob a apresentação
n.º 9 de 5 de Novembro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 13 de Dezembro, pelas 9 horas, na sede
social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 074

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(PORTO), S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Estrada Int. da Circunvalação, 12 541/12 581, 4100 Porto

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n. 183.

Pessoa colectiva n.º 500287040.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Minho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Espinho), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Viseu), S. A., Salvador

Caetano � Comércio de Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador
Caetano � Comércio de Automóveis (Caldas da Rainha), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Setúbal), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (CBEP), S. A.,
Salvador Caetano � Comércio de Automóveis (Algarve), S. A., e
UNIPARK � Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., pela
constituição de uma nova sociedade � Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis, S. A. �, para a qual serão transferidos globalmente
os patrimónios das sociedades fundidas, já se encontra registado na
Conservatória do Registo Comercial do Porto sob a apresentação
n.º 50 de 29 de Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 13 de Dezembro, pelas 11 horas e
30 minutos, na sede social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 075

UNIPARK � ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: lugar e freguesia de Patais, Alcobaça

Capital social: € 450 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça sob
o n. 915.

Pessoa colectiva n.º 501260102.

Aviso

Faz-se saber que o projecto de fusão das sociedades UNIPARK �
Assistência e Comércio de Automóveis, S. A., Salvador Caetano �
Comércio de Automóveis (Porto), S. A., Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis (Minho), S. A., Salvador Caetano � Comércio de
Automóveis (Espinho), S. A., Salvador Caetano � Comércio de
Automóveis (Viseu), S. A., Salvador Caetano � Comércio de
Automóveis (Coimbra), S. A., Salvador Caetano � Comércio de
Automóveis (Caldas da Rainha), S. A., Salvador Caetano � Comércio
de Automóveis (Setúbal), S. A., Salvador Caetano � Comércio de
Automóveis (CBEP), S. A. e Salvador Caetano � Comércio de
Automóveis (Algarve), S. A., pela constituição de uma nova
sociedade � Salvador Caetano � Comércio de Automóveis, S. A. �,
para a qual serão transferidos globalmente os patrimónios das
sociedades fundidas, já se encontra registado na Conservatória do
Registo Comercial de Alcobaça sob a apresentação n.º 17 de 30 de
Outubro de 2001.

Este projecto, bem como a documentação anexa e respectivo
projecto de estatutos e demais documentos podem ser consultados
pelos interessados, credores e accionistas na sede social desta empresa,
sendo que a respectiva assembleia geral para a eventual aprovação
terá lugar no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 18 horas e
30 minutos, na sede social.

6 de Novembro de 2001. � A Administração: (Assinaturas
ilegíveis.) 03-2-45 076
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4. Empresas � Registo comercial

BEJA
SERPA

IDEIAS E COZINHAS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E PRODUÇÃO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Loteamento Moinho de Vento, 13 em Pias

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 279/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503948055; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011029.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi pelo texto da
acta n.º 7 datada de 2 de Outubro de 2001 e pacto social actualizado
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º

Tendo o capital sido redenominalizado em euros. Tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2550 euros perten-
cente à sócia Anabela Baleizão Cataluna e outra de 2450 euros
pertencente ao sócio José Manuel Parreira Vargas.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante em exercício, Maria
do Carmo Rebocho Castanho Camões. 14404834

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

FERNANDES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 980/
20010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010921.

Certifico que entre Carlos Manuel Barroca Martins casado com
Maria Paula Dias Martins na comunhão de adquiridos e Aníbal Mendes
Fernandes casado com Maria Manuela Dias Martins em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernandes & Martins, L.da e vai ter a
sua sede na Rua da Cidade de Castelo Branco, sem número de polícia,
freguesia e concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslocar
a sede da sociedade para outro lugar dentro do mesmo concelho ou
para qualquer outro dentro do território nacional e bem assim a criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação dentro
do mesmo País.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de móveis e molduras por
medida, fabricação de mobiliário diverso de madeira e afins, comércio
dos produtos fabricados e comércio de mobiliário diverso.

3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$ e está dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios que desde
já são designados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os actos
e contratos com a assinatura de qualquer um deles.

5.º

 A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, a favor de quem se

reserva em primeiro lugar e dos restantes sócios em segundo lugar, o
direito de preferência na aquisição.

Mais me foi dito pelos outorgantes:
Que, a gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar

a conta aberta em nome da sociedade no Crédito Predial
Português, S. A., a fim de custear as despesas com a constituição e
instalação da mesma.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes Elvas. 14530236

GUARDA
GOUVEIA

OCTÁVIO GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 401/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504110640; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/011010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social, elevado à cifra de 5000 euros, tendo por conse-
quência alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas desiguais, uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio António Graça Fernan-
des, outra no valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Oc-
távio Garcia e uma outra no valor nominal de 2000 euros, perten-
cente à sócia Raquel Garcia Graça Fernandes.

O texto do contrato na sua redacção actualizado, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07111533

PINHEL

CUBILOPES � COMÉRCIO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 272/
010927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010927.

Certifico que entre os sócios Carlos Eduardo dos Santos Lopes e
Rodrigo António Santos Lopes, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CUBILOPES � Comércio de
Granitos, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Estrada de Souropires, na povoação da Malta,
freguesia de Pinhel, concelho de Pinhel, podendo abrir filiais em
outras localidades.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio de granitos, nacionais e
estrangeiros. Compra e venda de materiais de construção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
2550 euros pertencendo ao sócio Carlos Eduardo dos Santos Lopes
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e outra de 2450 euros pertencendo ao sócio Rodrigo António Santos
Lopes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, sendo
suficiente a assinatura de um deles para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do mesmo, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. Na cessão a estranhos,
gozará do direito de preferência a sociedade em primeiro lugar e, em
segundo lugar, o sócio não cedente.

Conferida está conforme o seu original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Adelaide Ferreira
Quelhas. 13863088

SEIA

SOCISENA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seia. Matrícula n.º 675/991126;
identificação de pessoa colectiva n.º 504645510.

Certifico que a sociedade em epígrafe, pela inscrição n.º 2, apre-
sentação n.º 3/010906 � Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13814818

FUMEIRO DA SERRA DA ESTRELA
ENCHIDOS E CARNES CURADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 524/960802;
identificação de pessoa colectiva n.º 503696315.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos:

1 � Apresentações n.os 1 e 2/010420 � Averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 3 � Cessação das funções de gerente de Fernando António
Pessoa Figueiredo Tares, e de Carlos Alberto Moura Trindade, por
renúncia em 5 de Abril de 2001.

2 � Apresentação n.º 4/010420 � Inscrição n.º 8 � alteração
parcial do contrato.

Artigo alterado: 2.º

2.º

Objecto

Salsicharia artesanal, enchidos, carnes curadas da Serra da Estrela,
comércio de queijos e seus derivados.

Nomeação de gerente � nomeado também gerente o novo sócio
Filipe José Cardoso Fraga, em 5 de Abril de 2001.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13814800

GODIA � SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO
DE DESPERDÍCIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 261/881213;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074825.

Certifico que em 21 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13809695

AZEVINHO � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 495/951127;
identificação de pessoa colectiva n.º 503541397.

Certifico que em 28 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes Vieira. 13814494

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

GENERIX PORTUGAL � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 340/20010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505479567;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 12/20010608.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Generix Portugal � Sistemas
de Informação, S. A. e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida das Forças Armadas, 4, 2.º J, freguesia
do Campo Grande, concelho de Lisboa, podendo ser transferida dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples deliberação
da administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação social,
no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção, compra, venda, importa-
ção, exportação, promoção e desenvolvimento de todos os progra-
mas soluções e materiais informáticos, designadamente de software
informático e a prestação de quaisquer serviços relacionados com a
implementação dos programas e materiais comercializados.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 50 000 acções ordinárias
cada uma com o valor nominal de 1 euro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 270 � 21 de Novembro de 2001 24 897

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro até
ao limite de 500 000 euros, competindo-lhe fixar as condições da
emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da lei e do presente
contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e acções
sem direito a voto que confiram direito a um dividendo prioritário a
fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se assembleia geral o delibe-
rar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à so-

ciedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as informa-
ções obtidas através do exercício do direito de informação que lhes
assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial ou
administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do
accionista, em termos de serem alienadas independentemente da sua
vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, salvo
se ele já for accionista da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que a adminis-
tração tenha do facto determinante dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correcção
dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida da
amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar da
data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mobi-
liários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem estabe-
lecidas em deliberação da assembleia geral ou da administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções que, até oito dias antes da
realização da assembleia, se encontrem registadas em seu nome ou
depositadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição financeira
autorizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encontrem regista-
das na respectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � A cada 10 acções correspondente um voto.
3 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobiliá-

rios escriturais deve ser comprovado por meio de declaração emitida
e autenticada pelo intermediário financeiro que dê entrada na sociedade
até oito dias antes da data da realização da assembleia.

4 � Sem prejuízo das limitações legais relativas ao limite de re-
presentações, os accionistas poderão fazer-se representar na assem-
bleia geral, contanto que o representante seja um administrador da
sociedade, o cônjuge, ascendente ou descendente do accionistas ou
outro accionista, sendo pessoa singular, ou, tratando-se de pessoa
colectiva, por qualquer pessoa designada pelo órgão competente.

5 � Como instrumento de representação voluntária basta uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral da qual conste a
identificação do representante.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral considera-se regularmente constituída e poderá
validamente deliberar, em primeira convocação, quando se encontrem

presentes ou representados accionistas com direito a voto que
detenham mais de 50% do capital social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em
arbitragens podendo delegar estes poderes num só mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair empréstimos
sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou de outros
estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais, aceitando
a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, individuais
ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras empresas ou
para representar a sociedade na celebração de determinados actos ou
contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único
ou de um procurador no âmbito dos poderes que para o efeito lhe
tenham sido atribuídos.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único em
assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração
de quarto anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais
vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionistas
por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos órgãos
sociais podendo a remuneração dos administradores consistir
parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício não superior
a 5%.

ARTIGO 16.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à for-
mação da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por
maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-
los ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer per-
centagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

O exercício social começa a 1 de Janeiro e termina a 31 de De-
zembro de cada ano.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre os accio-
nistas.
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CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 19.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os órgãos
sociais da forma seguinte:

Administrador e fiscal único para o quadriénio 2001/2004.
Administrador único: Bernard Marcel Pierre Becquart, solteiro,

maior, 66, Rue du 8 Mai 1945 à Mons-en-Baroeul, França, designado
por GENERIX, S. A., com sede em Villeneuve d�Ascq, França, para
exercer o cargo em nome próprio.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do General
Firmino Miguel, Torre 2, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13068210

HUSER � GESTÃO PATRIMONIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3167/920619; identificação de pessoa colectiva n.º 502791250;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção n.º 5/20010711.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução do administrador único e fiscal, por deliberação de 2 de

Fevereiro de 2001, para o triénio 2001/2003:
Administrador único: Rodrigo Serrano Geraldes Barba.
Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro P. Veloso & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente: António Pedro
Oliveira Malheiro Veloso, revisor oficial de contas, casado, residente
na Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13252771

FRAPOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4180/930830; identificação de pessoa colectiva n.º 503051616;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação n.º 35/20010706.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16886577

LISBOA � 3.A SECÇÃO

O RETRATO � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 124; identificação de pessoa colectiva n.º 501529926; data
da apresentação: 010725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

12 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13240668

ODIVELAS

CAFÉ QUENTE � RESTAURAÇÃO E CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 535;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 9/20010813.

Certifico que entre 1) Daniel Abreu Silva, casado com Rosa Maria
Lopes Graça Abreu Silva, na comunhão de adquiridos , 2500 euros e
2) Carlos Manuel de Abreu Silva, casado com Maria Eduarda
Guerreiro David Silva, na comunhão de adquiridos, 2500 euros, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Quente � Restauração e
Catering, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Diogo Silves, 18, B,
freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos de paste-
laria; confeitaria; café; catering; fornecimento outros produtos ali-
mentares; restauração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

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.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

14947943
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PEDRO CALDEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 547; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 1/
20010823.

Certifico que Pedro José Alcântara Caldeira, casado com Maria Isabel
Rocha Garcias, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Caldeira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Ordem de Cristo, 5,
8.º, C, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de marketing imobi-
liário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092755

J. J. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 14/
20010809.

Certifico que entre 1) Joaquim de Jesus Fernandes, 2500 euros e 2)
Maria Leonor Cardoso Gonçalves Fernandes, 2500 euros, casados um
com o outro na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. J. Fernandes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Sérgio, 2,
4.º, esquerdo, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Joaquim de Jesus
Fernandes.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14946696

AGAU � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 550;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 1/20010827.

Certifico que entre 1) Helder Jorge Landeiro Esteves, solteiro,
maior, 2500 euros e 2) Pedro Manuel Martins de Vaz Antunes, di-
vorciado, 2500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGAU � Importação e Comér-
cio de Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Gil, 5, rés-do-
chão, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e comércio de
artigos de ourivesaria e produtos de limpeza de metais e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.
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2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092763

TURTRA � TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 523; inscrição n.º 3; número e data da apresentação n.º 15/
20010808.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: mudança de sede.
Sede: Quinta do Lamas, Casal dos Moinhos, lote 5, cave, Estrada

da Paiã, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14946688

J. C. GUERRA � DIVISÓRIAS, TECTOS FALSOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 6/
20010809.

Certifico que entre 1) José Carlos Ribeiro Guerra, casado com Maria
de Fátima Pereira Pimentel Ferreira Guerra, na comunhão de
adquiridos, 4500 euros e 2) Carla Filipa Pimentel Ribeiro Guerra,
solteira, maior, 500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. C. Guerra � Divisórias, Tectos
Falsos e Construção Civil, L.da tem a sua sede na Rua de 25 de
Outubro, 137-B, Quinta da Várzea, freguesia de Olival Basto, con-
celho de Odivelas.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede da socie-
dade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra
forma de representação, quer no território nacional quer no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a montagem de tectos falsos, divisó-
rias e o revestimento de pavimentos e paredes, estucagem, restaura-
ção e trabalhos de construção civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio José Carlos Ribeiro Guerra e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Carla Filipa Pimentel Ribeiro Guerra.

4.º

1 � A gerência será nomeada em assembleia geral.
2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela

assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Carlos Ribeiro

Guerra.
5.º

Por deliberação dos sócios, tomada por unanimidade, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao limite de
10 000 euros, podendo ainda qualquer dos sócios fazer suprimentos à
sociedade, segundo o regime que for fixado em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por
lei especial, bem como em agrupamentos complementares de empresas
ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

7.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais que
admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14746131

SILVESTRE & PARADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 267;
identificação de pessoa colectiva n.º 505115255; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação n.º 3/20010810.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato em que alteram o n.º 3 do artigo 4.º

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente José
Lopes Nunes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949997

PAULO ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 533;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 7/20010813.

Certifico que António Paulo Marques Alves, casado com Carla
Marina Rajani Dias Alves, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Aves, Unipessoal, L.da e tem a sua
sede na Estrada Vale de Nogueira, 7, cave, na freguesia de Caneças,
concelho de Odivelas.

2.º

A sociedade tem opor objecto a actividade de pintura de motos e
design.

3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito em dinheiro, mediante
criação de uma quota de igual valor nominal, já realizada integral-
mente pelo sócio único António Pedro Marques Alves.
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§ único. O sócio único poderá fazer suprimentos à sociedade, sempre
que esta carecer.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, ainda que
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em
agrupamentos complementares de empresas ou em agrupamentos
europeus de interesse económico, ficando-lhe todavia vedada a parti-
cipação noutras sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo do sócio único, ora nomeado gerente, com
ou sem remuneração conforme vier a ser decidido, podendo a socie-
dade nomear procuradores para a prática de determinados tipos de
actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria socie-
dade em todos os actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14946076

CARPINTARIA DO FALÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 342; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 15/
20010524.

Certifico que Joaquim Albano Agostinho Falé, casado com Maria
Adelaide Gomes Falé na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpintaria do Falé, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua de Alfredo Paisana, lote 8, Bairro Arco Maria
Teresa , freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas
locais de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: trabalhos de carpintaria e de
caixilharia de construção civil e obras públicas.

2 � A sociedade poderá associar-se em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros (1 002 410$) e corresponde a uma única quota, do mes-
mo valor nominal, pertencente ao único sócio Joaquim Albano Agos-
tinho Falé.

2 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante de 15 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será designada
por decisão do único sócio.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pelo único sócio

3 � É desde já designado gerente o único sócio Joaquim Albano
Agostinho Falé.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14919745

JAMIESON & ALBINO � EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 558; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 10/
20010913.

Certifico que entre 1) Bela Cristina Pereira Albino Teixeira,
2500 euros e 2) Miguel João Jamieson Teixeira, 2500 euros, casados
um com o outro na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jamieson & Albino � Empreitadas
de Construção, L.da e tem a sua sede na Praceta de Pêro Escobar, lote 1,
2.º, esquerdo, Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

CAPÍTULO II
Objecto

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, empreitadas, com-
pra e venda de propriedades e revenda das adquiridas para o mesmo
fim.

CAPÍTULO III
Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros e
está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 15 000 euros.

CAPÍTULO IV
Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dela, activa ou passivamente, podendo ser ou não remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os só-
cios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de favor,
fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as ces-
sões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios depen-
dem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o direito
de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não cedentes
em segundo.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092267
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ARISTÓTELES SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 441; inscrição n.º 1; número e data da apresentação n.º 2/
20010705.

Certifico que Aristóteles Boaventura Mendes Soares, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aristóteles Soares, Unipes-soal, L.da,
conforme certificado de admissibilidade emitido em 21 de Junho de
2001.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Associação, 133,
Bairro Girassol, Ponte da Bica, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto subempreitada de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao único
sócio, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir, bastando a sua assinatura para obrigar a socie-
dade.

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 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14998220

AUTO TÁXIS FATIMATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 483;
identificação de pessoa colectiva n.º 504959395; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação n.º 5/20010723.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato em que alteram os artigos n.º 2 do

1.º, 3.º e n.º 3 do 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sítio da Várzea, Viven-
da Cipriano, lote 7, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, pertencentes

uma ao sócio Basílio Dias Cipriano e outra ao sócio José Manuel
Martins Cipriano.

4.º

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio José Manuel Martins
Cipriano.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 12806013

CLÍNICA AUTOMÓVEL DE FAMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8169;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação n.º 11/20010730.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que alteram o capital 1 000 000$ para 5000 euros, mediante
reforço de 2410$ pelo que alteram o artigo 3.º que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes no activo da sociedade é de 5000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio,
Luís Nunes Lamego e Teresa de Jesus Sá Lamego.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14948842

VELAN � VÁLVULAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7308;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscri-
ção n.º 19; números e datas das apresentações: 3/20010612, 4 e 5/
20010726.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Nomeação de gerente de Peter Otto Velan, casado e de

Stephen Farrell, casado.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2001.
2 � Facto: Cessação de funções de gerente de John Graham Smith,

por renúncia em 3 de Novembro de 2000.
3 � Facto: Cessação de funções de gerente de Ronald Joseph Pinto,

por renúncia em 15 de Abril de 2001.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949148

SEGREDO DOS DEUSES � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 297;
identificação de pessoa colectiva n.º 503475475; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20010110.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato em que se alteram os artigos 4.º e 6.º

do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4 500 000$,
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pertencente ao sócio Francisco Marçal Martins, e uma de 500 000$,
pertencente à sócia Mafalda Sofia Serrão Afonso Boto.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, sem remuneração, pertence ao não sócio
Paulo Jorge Neves Bernardino, atrás identificado, já designado gerente.

2 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 12012963

EXTERNATO INFANTIL E PRIMÁRIO AMOR E ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5181;
identificação de pessoa colectiva n.º 501522115; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 2/20010816.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que se aumenta de 1 000 000$ para 7500 euros, mediante
reforço de 503 615$ pelo que se altera o artigo 3.º que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 eu-
ros e está dividido em quatro quotas, cada uma no valor nominal de
1875 euros, pertencente duas quotas à sócia Ana Cristina Campos
Duarte Ribeiro e, duas quotas à sócia Irene de Jesus Campos Duarte
Ribeiro.

§ único. (Mantém-se.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949121

CADIBELA � CAFÉ CERVEJARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 540;
identificação de pessoa colectiva n.º 504092359; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e datas das apresentações: 5 e 6/20010725 e 3/
20010816.

Certifico que foram efectuados os seguintes acto de registo:
1 � Facto: cessação de funções de gerente de José Carlos Duarte

de Carvalho, por renúncia em 23 de Março de 2001.
2 � Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato em que altera de 400 000$ para 5000 euros, mediante re-
forço de 602 410$ em dinheiro pelo que se alteram os artigos 3.º e
corpo do 5.º que passam a ter a seguinte redacção:

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
pertencentes uma a cada um dos sócios Anabela Duarte de Carvalho
da Silva e Carlos Alberto Castanheira da Silva.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, e com ou sem remuneração conforme
a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

3 � Facto: mudança de sede.
Sede: Rua da Flor do Minho, 20, Bairro da Flor do Minho, fregue-

sia de Caneças, concelho de Odivelas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949105

FISIOLBASTO � CENTRO DE FISIOTERAPIA
DO OLIVAL DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 378;
identificação de pessoa colectiva n.º 504795805; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: (Of.) 2, 3 e 5/20010727.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de Francisco Correia Troncão,

por renúncia em 27 de Abril de 2001.
Facto: cessação de funções de gerente de Maria Margarida Parelho

Carrasco Correia Troncão, por renúncia em 27 de Abril de 2001.
Facto: nomeação de gerente de Luísa Matilde Filipe Pau-Real

Marques Cardoso.
Data da deliberação: 27 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14948974

ALMEIDA & LAURINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9689;
identificação de pessoa colectiva n.º 502832134; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 7/20010706.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que aumentam o capital de 400 000$ para 5000 euros,
mediante reforço de 602 410$ em dinheiro pelo que se altera o
artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas uma no valor nominal de 2500 euros titulada pelo
sócio Américo Augusto Alves e outra no valor nominal de 2500 euros
titulada em nome da sócia Maria Alcina Ribeiro Lima Alves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 12002216

SÓ PRODUÇÕES � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 400; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010619.

Certifico que entre:
Sócio único: Ana Paula da Ressurreição Cunha do Souto Veiga da

Silva casada com João Pedro dos Santos Silva Veiga da Silva, na
comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação social SÓ PRODUÇÕES �
Produção de Espectáculos, Sociedade Unipessoal, L.da, e terá a sua
sede na Praceta de Goa, 7, 3.º, direito, freguesia de Olival de Basto,
concelho de Odivelas, podendo ser transferida, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, nos termos da lei por decisão
da gerência.
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2.º

A gerência poderá criar, dentro ou fora do país, as delegações ou
qualquer forma de representação que julgue convenientes.

3.º

A Sociedade tem por objecto social: produções espectáculos e even-
tos, agenciamento de artistas.

4.º

O capital social é de 1 002 410$, totalmente realizado, e que cor-
responde a uma quota única pertencente à outorgante, a qual pode
celebrar negócios com a Sociedade.

5.º

A gerência e a representação da Sociedade é exercida pela única
sócia, conferindo a esta as competências das assembleias gerais,
podendo, designadamente, nomear gerentes.

6.º

A cessão da quota única poderá ser total ou parcial.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14958708

SOMALAJ � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 528;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010810.

Certifico que entre:
Sócio único: Amadeu Uri Djaló, solteiro, foi constituída a socie-

dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOMALAJ � Construção Civil e
Obras Públicas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ana de Castro Osório, 2,
rés-do-chão, frente, Arroja, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
obras públicas e particulares. Construção de edifícios e actividades de
acabamento.

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

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947587

ROGÉRIO OLIVEIRA FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 529 inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010810.

Certifico que entre:
Sócio único: Manuel Rogério Rodrigues Oliveira, solteiro, maior,

foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rogério Oliveira � Fotografia,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Avenida de D.
Dinis, 94, 7.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços fotográficos.
Comércio e representação de material e equipamento fotográfico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares de empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947595

AMADEU FERREIRA TOURS � TRANSPORTE TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 524.
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010809.

Certifico que entre:
1) Amadeu Ferreira António � 4500 euros; e
2) Alice Coelho Rodrigues Ferreira � 500 euros, casados um com

o outro na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amadeu Ferreira Tours � Trans-
porte Turístico, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Alexandre O�Neill,
1, 2.º, direito, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte com
veículo turístico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
sendo uma do valor nominal de 4500 euros titulada pelo sócio Amadeu
Ferreira António e outra do valor nominal de 500 euros titulada pela
sócia Alice Coelho Rodrigues Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Amadeu Ferreira
António.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947030

TORRES VEDRAS

PEIXARIA HENRIQUES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3691; identificação de pessoa colectiva n.º P 505552230; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010705.

Certifico que Hermano Augusto Cardoso Henriques, casado com
Gracinda de Jesus Henriques Quintino, no regime da comunhão geral,
residente na Rua de Dias Neiva, 6, 1.º, B, Torres Vedras, constituiu a
sociedade com a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Peixaria Henriques �
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Largo de Manuel Ferreiro, Mer-
cado Coberto, na vila e freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de
Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio de congelados, peixe
fresco e mariscos. Compra e venda de viveiros para mariscos.

ARTIGO 3º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente a uma única quota do valor nominal de
25 000 euros, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
único sócio, que fica, desde já, nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou
de um procurador da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11153903

PELUCI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3667; identificação de pessoa colectiva n.º P 505552868; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010620.

Certifico que Pedro Miguel dos Santos Esteves, casado com Maria
José de Oliveira Venâncio, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua da Associação, 15, Colaria, Freiria, Torres Vedras; e
Luciano Caetano Esteves, casado com Dulce Maria Fernandes Saraiva
Esteves, no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
António Leal d�Ascensão, 22, 5.º, direito, Torres Vedras, constituíram
a sociedade com a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código de Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PELUCI � Construções, L.da, tem
a sua sede na Rua da Associação, 15, no lugar de Colaria, freguesia de
Freiria, concelho de Torres Vedras, e durará por tempo indeterminado a
partir de hoje.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil, compra e venda de
imóveis, materiais conexos e prestação de serviços.

ARTIGO 3º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, pertence a ambos
os sócios que ficam, desde já, nomeados gerentes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade activa e passivamente em todos os
actos e contratos é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, letras de
favor e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, depende do consenti-
mento da sociedade que terá direito de preferência em primeiro lugar
e cada um dos sócios em segundo lugar, devendo o sócio que pretenda
ceder a sua quota, no todo ou em parte, deverá comunicar ao outro
sócio por carta registada, dando-lhe um prazo de 10 dias úteis, após
o seu recebimento, para responder, caso o não faça, a quota poderá
ser livremente cedida.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11097965
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TRANSJEFA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3668; identificação de pessoa colectiva n.º P 505566354; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010620.

Certifico que Florindo Francisco da Silva Serralheiro e mulher Maria
Júlia Camilo Serralheiro, casados no regime da comunhão de adquiridos,
residentes no Casal da Funcheira, Dois Portos, Torres Vedras,
constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSJEFA � Transportes, L.da, tem
a sua sede no Casal da Funcheira, freguesia de Dois Portos, concelho
de Torres Vedras.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de mercadorias.

3º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
numerário, representado por duas quotas: uma de 25 000 euros do sócio
Florindo Francisco da Silva Serralheiro; e uma de 25 000 euros da sócia
Maria Júlia Camilo Serralheiro.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois sócios
que desde já ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é suficiente
a assinatura de um gerente.

O gerente poderá nomear mandatários ou procuradores da socie-
dade, para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e dos
sócios não cedentes, tendo estes o direito de preferência em primeiro
lugar e em segundo a sociedade.

Disposição transitória

Fica desde já dada autorização aos gerentes para movimentar o
capital social, depositado na instituição bancária abaixo indicada, a
fim de custear as despesas de sua constituição e registo e início de
actividade da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718860

LUÍS & ANTUNES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3669; identificação de pessoa colectiva n.º P 505500558; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010620.

Certifico que Zélia Maria da Cruz Antunes Luiz e marido António
João Lopes Luiz, casados no regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua de Francisco Luís, 3, Campelos, Torres Vedras,
constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a designação Luís & Antunes � Construção
Civil, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Luís, 3, no lugar e
freguesia de Campelos, concelho de Torres Vedras.

3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

4.º

O objecto da sociedade consiste na execução de trabalhos de cons-
trução civil, por contrato, subcontrato, à tarefa ou por conta pró-
pria, bem assim como os serviços que por ela concorram, como car-
pintaria, pintura, estucagem, electricidade, terraplanagens e
canalizações, compra e venda de bens imobiliários e terrenos para
construção e revenda dos adquiridos para esse fim.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já devidamen-
te depositado na conta da sociedade, é de 25 000 euros (5 012 050$) e
correspondente à soma de duas quotas iguais, de 12 500 euros, uma de
cada sócio.

 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 15 000 euros.

7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes, bastando para obrigar a sociedade
a assinatura de um gerente.

8.º

É vedado aos gerentes, intervir em nome da sociedade em fianças,
letras de favor, abonações e actos semelhantes que sejam estranhos
aos negócios da sociedade.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718569

RODOVEDRAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3674; identificação de pessoa colectiva n.º P 505382989; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010621.

Certifico que Paulo Jorge Trindade da Silva, solteiro, maior e
Elisabete Maria Garcia das Neves, divorciada, ambos residentes na Rua
de Henrique Vilela, 3, 1.º, direito, Carvalhal, Turcifal, Torres Vedras,
constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação RODOVEDRAS � Trans-
portes, L.da tem a sua sede na Rua de Henrique Vilela, 3, 1.º, direito, em
Carvalhal, freguesia de Turcifal e concelho de Torres Vedras, e durará
por tempo indeterminado, a partir da data da sua constituição.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de transportes ocasionais de
mercadorias nacional e internacional, por conta de outrém.

3º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios, Paulo
Jorge Trindade da Silva e Elsiabete Maria Garcia das Neves que desde
já ficam nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois
gerentes, para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, depen-
dendo a cessão a estranhos do consentimento expresso da sociedade.
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6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade, até
ao montante de 150 000 euros.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16712013

MATEUS & BAPTISTA � CHARCUTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3659; identificação de pessoa colectiva n.º P 505375966; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010619.

Certifico que Augusto José Mateus e mulher Isabel Maria Henri-
ques da Silva Mateus, casados no regime da comunhão geral, resi-
dentes no Casal Novo do Retiro, Mugideira, Turcifal, Torres Ve-
dras; e Maria de Fátima da Silva Marques Baptista, casada com Sérgio
António Bento Baptista, no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Praceta de Francisco Vieira Jerónimo, bloco 4, rés-do-chão,
direito, em Torres Vedras, constituíram a sociedade com a denomi-
nação em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mateus & Baptista �
Charcutarias, L.da, tem a sua sede na Rua de António França Bor-
ges, 22, freguesia de São Pedro, cidade e concelho de Torres Ve-
dras.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é exploração de actividade comercial de char-
cutaria, cafetaria, pastelaria, snack-bar e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de três quotas, sendo uma, no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Augusto José Mateus;
uma de 2400 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Henriques da
Silva Mateus; e outra quota de 100 euros, pertencente à sócia Maria
de Fátima da Silva Marques Batista.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios, Augusto José Mateus e Isabel Maria Henriques da Silva Mateus
que ficam nomeados, desde já, gerentes, sendo necessária a assinatura
de um dos gerentes para obrigar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 100 000 euros, podendo os sócios
efectuar suprimentos até ao montante máximo de 100 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16719336

MATEUS & BAPTISTA � CHARCUTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1758; identificação de pessoa colectiva n.º 502680253; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20000606.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Facto inscrito: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020489

OLEGÁRIO & PALAIO � ASSENTAMENTOS E
EXECUÇÃO DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3658; identificação de pessoa colectiva n.º P 505408414; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010619.

Certifico que José Olegário dos Santos Palaio e mulher Maria da
Nazaré Pedroso das Neves Palaio, casados no regime da  comunhão
de adquiridos, residentes na Rua do Campo de Futebol, 6, Aldeia da
Serra, Turcifal, Torres Vedras, constituíram a sociedade com a
denominação em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Olegário & Palaio � Assenta-
mentos e Execução de Carpintaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo de Futebol,
6, em Aldeia da Serra, freguesia de Turcifal, concelho de Torres
Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste: assentamentos e execução de
carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, dividido em duas quotas no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Olegário dos
Santos Palaio e Maria da Nazaré Pedroso das Neves Palaio.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do dobro do capital social,
dependendo de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte a favor de estranhos à
sociedade, carecem do consentimento desta, gozando ainda a socie-
dade em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar do direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes. Para obrigar
validamente a sociedade em todos os actos e contratos, só será ne-
cessário a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
letras de favor, abonações e actos semelhantes que sejam estranhos
aos negócios da sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros ou
representantes, devendo os herdeiros nomear entre si um que a todos
represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.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 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não exija outras formalidades.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
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da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16719328

ELECTRO CMIO � REPARAÇÕES E MONTAGENS
ELÉCTRICAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3660; identificação de pessoa colectiva n.º P 505505711; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010619.

Certifico que Carlos Manuel Ferreira de Oliveira e mulher Isabel
Vitória Franco de Oliveira, casados no regime da  comunhão geral,
residentes na Estrada Nacional 8, 52, Freixofeira, Turcifal, Torres
Vedras, constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ELECTRO CMIO � Repara-
ções e Montagens Eléctricas Auto, L.da e tem a sua sede na Estrada
Nacional 8, 52, Freixofeira, freguesia de Turcifal, concelho de Torres
Vedras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto oficina de reparações eléctricas auto
e comércio de peças auto.

ARTIGO 3º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros,
uma de cada um dos sócios Carlos Manuel Ferreira Oliveira e Isabel
Vitória Franco Oliveira.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. A cessão
total ou parcial de quotas a estranhos à sociedade carece de prévio
consentimento desta a qual em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes em segundo, terão direito de preferência na aquisição da quota que
se alienar.

 ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
pertencer aos dois sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um dos
dois gerentes.

ARTIGO 6.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos semelhantes que sejam es-
tranhos aos negócios da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações
suplementares até ao quíntuplo do capital social, sendo a obrigação
de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que forem
necessários, mediante as condições estabelecidas por deliberação em
assembleia geral.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16719344

TECNITORRES � COMÉRCIO DE PEÇAS E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1479; identificação de pessoa colectiva n.º 502348194; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 5 e 6/20010619.

Certifico que Carlos Alberto Clemente Eduardo, casado, cessou
funções de gerente, por renúncia, em 6 de Junho de 2001; e que foi
alterado o contrato de sociedade, quanto ao artigo 4.º, o qual ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 000 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais, de
9 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios João António da
Silva Quaresma Abreu e Leonel Correia de Freitas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718577

ATN � ADVANCED TECHNOLOGY NETWORKS, AT-NET
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3661; identificação de pessoa colectiva n.º P 505300737; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010619.

Certifico que Miguel Filipe Saragga Rodrigues, casado com Maria
Alexandra Raposo Costa de Oliveira Inácio Rodrigues, no regime da
separação de bens, residente na Rua de Gregório Lopes, lote 1732,
7.º B, Lisboa; Paulo Gustavo Canedo de Sampaio Oeiras Domingos,
solteiro, maior, residente na Rua de Cordeiro Ferreira, 14, 2.º C,
Lisboa; Manuel Sabino Martins Sequeira, solteiro, maior, residente na
Rua de José António Narciso, 6, 3.º, direito, Queluz, Sintra; Francisco
Martinho Fonseca, casado com Ana Maria Rodrigues Fernandes
Fonseca, no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua do
Vale Formoso de Cima, 113, 3.º, frente, Lisboa, e António Manuel
Ferreira Machado, solteiro, maior, residente no Bairro das Loureiras,
lote 117, Camarate, Loures, constituíram a sociedade com a
denominação em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATN � Advanced Technology
Networks, AT-NET � Sistemas de Informação, L.da e tem a sua sede
na Rua do Lugar de Baixo, 15, em Assenta, freguesia de São Pedro da
Cadeira, concelho de Torres Vedras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada para diferente localidade do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como pode a sociedade instalar e manter
sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
sistemas de informação.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com objecto
e natureza diferente do seu, reguladas por leis especiais e associar-se
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 24 940 €
e corresponde à soma das seguintes: cinco quotas do valor nominal
de 4988 € cada uma, pertencentes a cada um dos sócios, António
Manuel Ferreira Machado, Miguel Filipe Saragga Rodrigues, Paulo
Gustavo Canedo Sampaio Oeiras Domingos, Manuel Sabino Martins
Sequeira e Francisco Martinho da Fonseca.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas ou de partes do capital, quer entre sócios
quer a favor de não sócios, depende do consentimento expresso e
prévio da sociedade, tendo os sócios não cedentes em primeiro lugar
e a sociedade, em segundo lugar, direito de preferência, na proporção
das respectivas quotas.
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2 � O sócio que pretenda obter o consentimento da sociedade para
a cessão de quotas ou parte de quotas deverá enviar à sociedade o
respectivo pedido de consentimento, por correio registado e com aviso
de recepção, com indicação da identidade do adquirente, e do preço e
condições de pagamento ajustadas para a projectada cessão.

3 � Ter-se-á por autorizada pela sociedade a cessão de quotas ou de
partes de quotas a cujo pedido de consentimento aquela não tenha dado
qualquer resposta no prazo de 60 dias a contar da sua recepção.

4 � O valor da quota, para efeitos das preferências consignadas
no n.º 1 antecedente, será o valor acordado para a projectada cessão,
salvo se a cessão for gratuita ou o seu preço simulado, casos em que
o valor a considerar será apurado através de balanço especial apro-
vado para o efeito.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
termos e condições estabelecidos em deliberação da assembleia geral,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, execução,

providência cautelar, ou por qualquer forma sujeita a arrematação,
venda ou adjudicação judicial;

c) Por insolvência ou falência do respectivo titular;
d) Por interdição, inabilitação ou morte do respectivo titular;
e) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, se a quota

deixar de pertencer ao titular.
2 � O valor da quota amortizada será, em caso de acordo, o que

resultar da convenção das partes; nos demais casos será sempre o que
resultar do último balanço aprovado, salvo se a assembleia geral
deliberar proceder a balanço especial para o efeito.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em duas prestações iguais, a efectuar dentro de seis meses
a um ano, respectivamente, após a fixação definitiva da contrapar-
tida que serão depositadas numa instituição bancária a favor de quem
de direito o indicar.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por três gerentes, elei-
tos em assembleia geral por períodos de dois anos que poderão ser
sócios ou não.

2 � Os gerentes exercerão os cargos com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade considera-se representada e obrigada pela assina-
tura de dois gerentes.

4 � Os gerentes não poderão responsabilizar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes, alheios
aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Por morte de qualquer dos sócios a sociedade continuará com os
herdeiros do sócio falecido, devendo estes nomear um de entre si que
a todos represente, enquanto a respectiva quota permanecer em
contitularidade.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em que a lei
exija outras formalidades e sem prejuízo de outras formas de deliberação
dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de constitu-
ídas as reservas legais, terão o destino que for deliberado em assem-
bleia geral, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a
constituição ou reforço de quaisquer reservas julgados convenientes.

ARTIGO 11.º

Ficam desde já designados gerentes da sociedade, para o biénio de
2001 a 2002, os sócios Miguel Filipe Saragga Rodrigues, Paulo
Gustavo Canedo Sampaio Oeiras Domingos e Francisco Martinho
da Fonseca.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social, para início da actividade e despesas a efectuar com a
regular constituição e a celebrar quaisquer negócios jurídicos.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718836

FIJOBE � ASSENTAMENTO DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3662; identificação de pessoa colectiva n.º P 505564319; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010619.

Certifico que João Manuel Henriques Bernardes, casado com Ana
Teresa Manuel Machado Bernardes, no regime da  comunhão de
adquiridos, residente na Rua da Portela, 3, Asseiceira, Freiria, Torres
Vedras; e Filipe Alexandre Henriques Bernardes, solteiro, maior,
residente no Casal dos Vais, Freiria, constituíram a sociedade com a
denominação em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação FIJOBE � Assentamento
de Carpintaria, L.da tem a sua sede na Rua da Portela, 3, no lugar da
Asseiceira, freguesia da Freiria, concelho de Torres Vedras e durará
por tempo indeterminado a partir de hoje.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede, para
qualquer parte do país, e poderá abrir lojas, escritórios ou delegações,
em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste no assentamento de carpintarias,
carpintaria, comércio de madeiras, afagamentos e assentamento de
revestimentos em madeira.

2 � A sociedade fica autorizada mediante simples deliberação da
gerência, a livremente, adquirir participações em sociedades com
objecto diferente daquele que exercer em sociedades tituladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até 10 vezes o valor do capital social, na proporção das
suas quotas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas e a sua divisão é permitida entre sócios, ficando
a cessão de quotas a estranhos dependente do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência, diferido aos
sócios se ela dele não usar.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, com ou sem remuneração, será exercida por um ou mais gerentes,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios da sociedade,

João Manuel Henriques Bernardes e Filipe Alexandre Henriques
Bernardes.

4 � A gerência terá os mais amplos poderes para adquirir, alienar
ou onerar bens imóveis e móveis, incluindo veículos automóveis, bem
como quaisquer direitos sociais.

5 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
negócios de favor, prestação de avales, fianças e outras garantias.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11097710

SOCIEDADE DE ESTUQUES � VALDEMAR & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3663; identificação de pessoa colectiva n.º P 505462893; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010619.

Certifico que Alexandre Vicente Vital Gomes, casado com Virgínia
Maria Rodrigues Moreira Gomes, no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua dos Motoristas, 4, Sobreiro Curvo, A-
dos-Cunhados, Torres Vedras e Valdemar Dinis Moreira Gomes, casado
com Ana Maria Silva Fernandes, no regime da comunhão de adquiridos,
residentes na mesma morada anterior, constituíram a sociedade com
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a denominação em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade de Estuques Valdemar
& Alexandre, L.da e tem a sua sede social na Rua dos Motoristas, 4,
em Sobreiro Curto, freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres
Vedras e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção, estucagem e comercialização de
edifícios.

ARTIGO 3º

O capital social da Sociedade, integralmente realizado em dinheiro
é de 5000 euros e está representado por duas quotas no valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo uma a Valdemar Dinis Moreira
Gomes, e outra a Alexandre Vicente Vital Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
desempenhada por ambos os sócios que desde já ficam nomeados
gerentes, sendo necessária apenas a assinatura de um gerente para
vincular a sociedade.

 ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, livremente permitida entre os sócios, depende,
em, relação a estranhos, do prévio consentimento da Sociedade.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado para a instalação e compra de equipamentos
para a Sociedade.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11097949

FAUSTICAFÉS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3666; identificação de pessoa colectiva n.º P 505512114; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010620.

Certifico que João António Alves Faustino e mulher Maria Eulália
Gomes Duarte, casados no regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Estrada da Mina, 10, Varatojo, São Pedro. Torres Vedras,
constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAUSTICAFÉS � Sociedade de
Representações, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada da Mina, 10, Varatojo,
freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na comercialização e representa-
ção de marcas de café, tabacos, artigos de confeitaria, designadamente
pastilhas e chocolates.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718852

JUST GO � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3715; identificação de pessoa colectiva n.º P 505606550; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010720.

Certifico que Pedro Miguel Santos Rodrigues, solteiro, maior,
residente na Rua de São Tomé, lote 26, 3.º, direito, Prior Velho,
Loures e Sónia Marina Guerreiro Martins, solteira, maior, residente
na Rua de Moçambique, Vivenda Casimira, 2.º, direito, Prior Velho,
Loures, constituíram a sociedade com a denominação em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JUST GO � Viagens e
Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Leal Ascenso,
10, rés-do-chão, loja 2, freguesia e concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de agência de via-
gens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social
inicial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.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 ao sócio não cedente.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no balanço

e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718585

ENOVITRIS � COMÉRCIO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3664; identificação de pessoa colectiva n.º P 505495392; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010619.

Certifico que João Pedro Santos Ghira, solteiro, maior, residente
na Rua de Henriques Nogueira, 41, 3.º, direito, em Torres Vedras e
Luís Manuel Perestrelo Lemos Alves, casado com Maria Filomena
Gomes Amaral Perestrelo Lemos, no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de D. João I, lote 605 D, rés-do-chão,
esquerdo, Pontinha, Odivelas, constituíram a sociedade com a de-
nominação em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENOVITRIS � Comércio de
Vidros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Luz, na Carvoeira,
freguesia da Carvoeira, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, representação, im-
portação, exportação e comercialização por grosso de produtos de
vidro e cerâmica, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16719352

FAUSTELÉCTRICA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3665; identificação de pessoa colectiva n.º P 505512149; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010620.
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Certifico que Carlos Manuel Antunes Faustino, solteiro, maior,
residente na Rua de António Augusto Cabral, lote 9, 1.º, direito,
Torres Vedras, constituiu a sociedade unipessoal com a denomina-
ção em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAUSTELÉCTRICA � Instala-
ções Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Professor José
Carvalho Mesquita, 3, B, rés-do-chão, freguesia de São Pedro e
Santiago, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalações eléctricas, montagens de
antenas TV e via satélite. Assistência técnica.

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

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 16718844

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

NABEIROGEST, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 170/961210; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/
20010928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, por escritura de
24 de Agosto de 2001, do livro de notas para escrituras diversas n.º 97-
D, fl. 95 do Cartório Notarial de Vila Vilosa, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato � aumento de capital.
Artigos alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 61 000 000 euros, integralmente realizado,
representado por 12 200 000 acções com o valor nominal de 5 euros
cada.

Declarou ainda, sob sua responsabilidade:
Que já se encontram realizadas todas as entradas dos sócios, não sendo

exigido pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de outras
entradas no que respeita ao aumento aqui consignado.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Alves Caturrinho do Carmo. 15342425

JOÃO DOS SANTOS NABEIRO HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 34/
710102; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 3/
20010928.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, por escritura de
24 de Agosto de 2001, do livro de notas para escrituras diversas n.º 97-
D, fl. 81 do Cartório Notarial de Vila Vilosa, foi efectuado o seguinte
registo:

Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 140 625 euros pertencente
à sócia Torrefacção Camelo, L.da;

b) Uma quota com o valor nominal de 36 875 euros pertencente
aos sócios Avelino Pereira, Vasco Manuel Nabeiro Pereira e Isabel
Maria Nabeiro Pereira, em comum e sem determinação de parte ou
direito;

c) Uma quota com o valor nominal de 36 250 euros pertencente
ao sócio João Mourato Ensinas;

d) Uma quota com o valor nominal de 36 250 euros pertencente
ao sócio João Carlos Veríssimo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, incumbe aos sócios Avelino Pereira, João
Mourato Ensinas e João Carlos Fonseca Veríssimo e ao não sócio
Manuel Rui Azinhais Nabeiro, todos desde já nomeados gerentes, sem
caução e com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada é indispensável e
bastante a assinatura do gerente Manuel Rui Azinhais Nabeiro.

§ 2.º É expressamente vedado aos gerentes usar a firma social em
fianças, abonações, letras de favor e demais actos estranhos aos
negócios sociais.

O texto completo e actualizado do pacto social, foi depositado na
pasta respectiva.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Alves Caturrinho do Carmo. 15342433

FRONTEIRA

CONSTRUÇÕES CORREIA RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de Frederico Laranjo, 24-A,
freguesia e concelho de Fronteira

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 225/
240901; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/240901.

Certifico que é reprodução parcial da escritura pública outorgada
em 21 de Setembro de 2001, a fls. 6 v.º do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 28-C do Cartório Notarial do Crato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Correia
Rodrigues, L.da, e terá a sua sede na Rua de Frederico Laranjo, 24-A,
freguesia e concelho de Fronteira.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
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criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras
públicas, reconstrução e reabilitação de edifícios, compra e venda de
imóveis, revenda dos adquiridos para os mesmos fins e o comércio de
construção civil.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir
associações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de 3000 eu-
ros pertencente ao sócio António Guilherme Barroso Correia ou
António Guilherme Barroso Correia Rodrigues e outra de 2000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria da Conceição Pires Rodrigues Cor-
reia.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos gerentes
a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração e dispensa-
dos ou não de caução conforme for também deliberado em assembleia
geral, sendo necessária e suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade.

§ único. Fica contudo desde já designado gerente o sócio António
Guilherme Barroso Correia ou António Guilherme Barroco Correia
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece em relação
a estranhos, do consentimento da sociedade, nas cessões onerosas a
não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

12 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 16882180

ANTÓNIO RIBEIRO & ESPOSA � AUTOMÓVEL
DE ALUGUER, L.DA

Sede: Avenida da Libertação, 59,
freguesia de Cabeço de Vide, concelho de Fronteira

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 223/
060901; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/060901.

Certifico que é reprodução parcial da escritura pública outorgada
em 25 de Junho de 2001, a fls. 28 v.º do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 55-D do Cartório Notarial de Portalegre:

1.º

A sociedade adopta a firma António Ribeiro & Esposa � Auto-
móvel de Aluguer, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Avenida da Libertação, 59, fre-
guesia de Cabeço de Vide, concelho de Fronteira.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de automóvel de alu-
guer.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios e as respectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em di-
nheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

12 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 16882199

ABLE � PROJECTISTAS E CONSULTORES
DE ARQUITECTURA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora dos Anjos, 32 e 34, freguesia de
Cabeço de Vide, concelho de Fronteira

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 224/
130901; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/130901.

Certifico que é reprodução parcial da escritura pública outorgada
em 24 de Agosto de 2001, a fl. 50 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 25-C do Cartório Notarial de Avis:

1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade por quotas e a denominação
ABLE � Projectistas e Consultores de Arquitectura e Comunicação, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Nossa Senhora dos Anjos, 32 e 34, na freguesia
de Cabeço de Vide, concelho de Fronteira.

2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

3.º

O objecto social consiste na elaboração de projectos e consultado-
ria nas áreas da arquitectura, planeamento urbano, design e comuni-
cação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas sociais, uma no valor de
3750 euros pertencente ao sócio Rafael Camacho de Madeira Santos
e outra no valor de 1250 euros pertencente ao sócio António Eugénio
da Silva Madeira Santos.

5.º

1 � A assembleia geral da sociedade poderá nomear uma ou mais
pessoas de entre os sócios ou não sócios para que exerçam as funções
de gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio Rafael
Camacho de Madeira Santos.

6.º

Para obrigar a sociedade em actos e contratos em que seja interve-
niente, bastará a assinatura de um gerente.

7.º

Para além dos poderes gerais de administração, fazem parte dos
poderes de gerência os seguintes:

a) Tomar de arrendamento instalações para a sociedade, bem como
os de fazer cessar pelas formas previstas na lei os respectivos contra-
tos;

b) Locar activa ou passivamente equipamentos ou viaturas da ou
para a sociedade bem como os de os adquirir ou alienar por qualquer
outra forma legalmente prevista;

c) Deslocar a sua sede social para outra morada dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, criar e ou encerrar sucursais no país
ou no estrangeiro.

8.º

A sociedade poderá abrir delegações, sucursais ou qualquer outro tipo
de representação no território nacional ou no estrangeiro, podendo
ainda participar no capital social de outras sociedades, ainda que de
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objecto social diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

9.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao quíntuplo do capital social.

12 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 16882202

TERMALVIDE � HOTELARIA E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 204/
170200; identificação de pessoa colectiva n.º 504818422.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 16882164

PORTO
LOUSADA

ANTÓNIO JOAQUIM MARTINS FERREIRA, L.DA

Sede: Gondariz, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 348/
880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502043105; data da
apresentação: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositadas
as contas referentes ao ano de exercício de 2000, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15806642

PAREDES

ESTEVES, BRANCO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 753/
870626; identificação de pessoa colectiva n.º 501844597; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/010918.

Certifico que o pacto da sociedade em epígrafe foi alterado quanto
aos seus artigos 1.º e 5.º que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Esteves, Branco & Oliveira, L.da, tem
a sua sede na Rua de Elias Moreira Neto, 105, Castelões de Cepeda,
Paredes.

5.º

Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é suficien-
te a intervenção de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 15729290

PORTO � 2.A SECÇÃO

LINHA MISTA � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 717; identificação de pessoa colectiva n.º 505751160; ins-

crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/010911; pasta
n.º 24 316.

Certifico que por documento particular de 10 de Setembro de 2001,
foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, cujo sócio único é
Carlos Augusto Fernandes Reboredo, solteiro, maior, a qual se irá reger
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Linha Mista � Comércio de Electro-
domésticos, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Santos Pousa-
da, 220, loja 335, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, comercialização, represen-
tação e reparação de electrodomésticos, aparelhos de rádio, televisão
e vídeo, de discos e cassetes, equipamento informático, de telecomu-
nicações e jogos electrónicos, bem como de todo o tipo de acessórios
para os produtos atrás descritos.

ARTIGO 3.º

O capital, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertence 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 sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objectivo desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida em todo com aquele que
a sociedade está exercendo.

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218011

MULTIESTAFETAS � SERVIÇOS DE TRANSPORTES
URGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 480; identificação de pessoa colectiva n.º 505296276; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/010606; pasta
n.º 24 058.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Abril de 2001, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída entre José Carlos Oliveira Albuquerque e Ana Paula
Martins de Sousa, a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MULTIESTAFETAS � Serviços de
Transportes Urgentes, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Pisca,
89, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representação
social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de transportes urgentes de
pequenas mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até 50 000 euros, na proporção das suas quotas.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de estra-
nhos, 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

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.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 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
subsiste com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou cônjuge do
falecido, ou representante legal do interdito, devendo aqueles esco-
lher um de entre eles que os represente a todos na sociedade, enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218020

PRODUCT MASTERS, SERVICES E TRADING
COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 087; identificação de pessoa colectiva n.º 504231583;
data: 26062001 (n.º 1318); pasta n.º 18 419.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14219280

PESTANA & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 659/010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505594633;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010817; pasta
n.º 24 256.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pestana & Brandão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fez, 150, rés-do-chão,
freguesia de Nevogilde, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, duas do valor nominal de
2450 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Fer-
nando Pimentel Neves Pestana da Silva e Edite Vincke Brandão
Cardoso de Menezes Pestana da Silva, e outra do valor nominal de
100 euros pertencente à sócia Maria Francisca Pimentel Neves Pes-
tana da Silva.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Manuel
Fernando Pimentel Neves Pestana da Silva e Edite Vincke Brandão
Cardoso de Menezes Pestana da Silva e a quem vier a ser designado
em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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.

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

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 for cedida sem consentimento da sociedade.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651915

TRANSDEV (PORTUGAL) TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 652/990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504588079;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010817; pasta n.º 20 682.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para Rua do Ferroviário, Gatões, fre-
guesia de Guifões, Matosinhos.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651931
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SIMUS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 378/900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502287632;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/010817; pasta
n.º 1275.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do con-
trato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, de
50 000 euros cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651958

659 � CONSULTORES INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 377/981013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504257455; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
010817; pasta n.º 18 928.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do con-
trato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3750 euros
do sócio Joost de Raeymaeker e outra de 1250 euros da sócia Teresa
de Jesus Sequeira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651940

RODRIGUES & INGRID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 658/010817; identificação de pessoa colectiva
n.º 504669966; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
010817; pasta n.º 24 255.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do con-
trato, passando os artigos 1.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues & Ingrid, L.da e tem a sua
sede na Rua do Dr. José Figueiredo, 77, em Massarelos, Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel Garcia Rodrigues
e Ingrid Marta Bendrat Garcia Rodrigues.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651923

NATACHA � INVESTIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 948/920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502791268;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 4 e 5/010827; pasta n.º 9818.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos: Cessação de funções de gerente de
Aurora Silva Gomes Rocha, em 31 de Maio de 2001, por renúncia;
e alteração do contrato, passando os artigos 5.º e 8.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
nas três quotas seguintes: uma de 2000 euros, pertencente à sócia Maria
Isabel de Almeida Pereira da Costa de Brito, uma de 500 euros
pertencente à sócia Natacha Pereira da Costa Ferreira de Brito e outra
de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Helena da Silva Gomes de
Andrade.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, será exercida por duas
ou mais pessoas, sócias ou não sócias, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Ficam desde já designadas gerentes todas as sócias.
3 � A fixação de remunerações dos gerentes compete à assem-

bleia geral, podendo as mesmas ser constituídas por uma parte fixa e
outra variável.

4 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas conjuntas de três gerentes;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procurador da

sociedade, agindo este dentro dos limites da respectiva procuração;
c) Pela assinatura de um gerente em quem a gerência haja delegado

competência especial;
d) Pela assinatura de um procurador ou pelas assinaturas de dois ou

mais procuradores da sociedade, agindo dentro dos limites das
respectivas procurações.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651982

WELCOME � COMÉRCIO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 681/010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505029774;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010827; pasta
n.º 24 279.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WLCOME � Comércio e Gestão
Imobiliária, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida da Boavista, 280, 5.º, esquerdo,
centro, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão ser criadas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção, gestão e execução de
empreendimentos e investimentos industriais, imobiliários e de cons-
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trução civil e obras públicas, prestação de serviços de consultadoria e
assessoria de empresas, compra e venda de imóveis para revenda e
seu arrendamento, importação, exportação, distribuição e represen-
tação de produtos e equipamentos para a indústria e comércio, e
prestação de serviços de assistência, reparação, planeamento indus-
trial, controlo de qualidade e formação técnica, e aluguer de máquinas
e equipamentos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000 eu-
ros, e divide-se em 10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros
cada uma.

ARTIGO 5.º

Os accionistas são obrigados a prestações acessórias nas seguintes
condições:

1 � As prestações acessórias consistirão em entregas em dinheiro
à sociedade, sem contrapartida por parte desta, até ao limite máximo
correspondente a cinco vezes o seu capital social.

2 � O montante, momento e demais condições de cada chamada
serão definidos dentro dos limites previstos no presente artigo, por
deliberação dos accionistas em assembleia geral, tomada por maioria
qualificada de dois terços dos votos correspondentes ao capital.

3 � A obrigação de cada accionista será proporcional à sua parti-
cipação no capital social da sociedade.

4 � Em qualquer momento, por deliberação dos accionistas em
assembleia geral tomada com os votos dos que tenham efectuado
prestações acessórias, pode o capital ser aumentado por conversão
dos respectivos créditos.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente con-
vertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem
assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto
destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no ar-
tigo 450.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participar em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, converter
acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em conformida-
de com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao presi-
dente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis antes da data designada a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos 100 ac-
ções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede
social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um accionista dos agrupados, o que terá
de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio
de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocató-
ria, estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50% das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma
segunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accionistas
presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três a nove membros, mas sempre
em número ímpar que podem ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida a
sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social não exceder o limite definido por lei para
a adopção desse regime, a sociedade poderá funcionar com um único
administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remu-
neração, sendo que a sua remuneração poderá ser certa ou consistir
total ou parcialmente numa percentagem dos lucros distribuídos do
exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
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convoque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de
dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de
qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador ou numa comissão executiva, forma-
da por três administradores, fixando os poderes que decida delegar-
lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador único,
exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade
em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exercendo todas
as funções necessárias à realização do objecto social e, nomeadamente,
deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais.

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade.

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-
dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros.

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas.

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles.

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração.
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade.
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais ou para quaisquer
outros e determinados fins.

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimentos.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração.
b) Dois administradores.
c) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes.
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respectiva
procuração.

e) Do administrador único se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem
qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar de
membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos ter-
mos da lei, eleitos por período igual a quatro anos, sendo admitida a
sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV
Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição de
reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à consti-
tuição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplica-
ções específicas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

Elegem para o quadriénio 2001/2004:
Mesa da assembleia geral: presidente � António Carlos de Freitas

Lencastre; secretário: Vítor Daniel de Oliveira Campos Teixeira.
Administrador único: José Quinaz Garcia Ferreira, casado, residente

na Rua do Padre Américo, 43, Gueifães, Maia.
Fiscal único: José Fernando Sá Reis (ROC n.º 990), casado, resi-

dente na Rua do Monte dos Burgos, 482 K, Porto.
Fiscal único suplente: Maria Paula Fernandes Baía (ROC n.º 1031),

residente na Rua de Vermoim, 45, Porto.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651800

NETMOVE � COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 931/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505177587;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 13, 14 e
15/010827; pasta n.º 18 765.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos:

Sede: Rua dos Navegantes, 213, 1.º, freguesia do Bonfim, Porto.
Cessação de funções de gerente, de Pedro César Clara do Carmo

Gadanho, em 24 de Agosto de 2001, por renúncia.
Designado gerente, em 24 de Agosto de 2001, o sócio Cassien

Bertrand Croisé, residente na Rua do Estado da Índia, 660, AP-65,
Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651834

ISABEL MARIA OSÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 697/010903; identificação de pessoa colectiva
n.º 505472457; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
010903; pasta n.º 24 295.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isabel Maria Osório, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Manuel II, 88 a 90,
na cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades farmacêuticas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 231 829,62 euros
composto por uma só quota de igual valor nominal pertencente à
única sócia Isabel Maria de Abreu e Couto Osório.
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§ único. A sócia realizou a sua quota com a entrega à sociedade do
estabelecimento comercial denominado Farmácia Cardona dos Santos
e respectivo alvará.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente que poderá
ser pessoa estranha à sociedade, sendo por isso suficiente a sua
intervenção para obrigar a sociedade.

2 � Fica desde já designada gerente da sociedade a sócia Isabel Maria
de Abreu e Couto Osório.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, parcialmente,

numa percentagem dos lucros da sociedade.
5 � A gerência fica autorizada a alienar, adquirir, tomar e dar em

locação bens imóveis e móveis sujeitos a registo sem prévia delibera-
ção da sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios com a sociedade desde
que prossigam o objecto social.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório do revisor oficial
de contas, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais:

Relatório da sociedade de revisores oficiais de contas (em cumpri-
mento do disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais).

1 � Introdução. � Duarte Nuno e Teixeira Pinto, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, vem nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais, emitir o relatório sobre a verificação das
entradas em espécie com que se vai proceder à constituição da
sociedade Isabel Maria Osório, Unipessoal, L.da

O capital social, será de 231 829,62 € representado por uma única
quota de 231 829,62 € a realizar por entrada de bens em espécie, pela
futura sócia Dr.ª Isabel Maria de Abreu e Couto Osório.

2 � Identificação da sócia com entrada em espécie. � A sócia que
efectua entradas em espécie é a Dr.ª Isabel Maria de Abreu e Couto
Osório, natural de Amarante (São Gonçalo), Amarante, residente na
Rua de Júlio Dinis, 230 BT 12.º, na cidade do Porto, e possuidora do
número de contribuinte 134180593.

3 � Descrição dos bens. � Estabelecimento denominado Farmácia
Cardona dos Santos, de que é proprietária a Dr.ª Isabel Maria de Abreu
e Couto Osório que tem vindo a explorar em seu nome individual, com
a actividade de farmácia e constituído pelos seguintes valores, cuja
existência verificámos, reportados a 30 de Abril de 2001.

Valores activos:

Imobilizado ............................................................ 21 100 583$00
Mercadorias ........................................................... 43 306 362$00
Dívidas de terceiros � curto prazo ...................... 33 520 246$00
Disponibilidades .....................................................  3 008 169$00
Acréscimos e diferimentos ....................................  7 973$00

Total ...................................  10 943 333$00

Valores passivos:

Dívidas a terceiros � curto prazo ........................ 50 909 864$00
Acréscimos e diferimentos ....................................  3 555 803$00

Total ...................................  54 465 667$00

Capitais próprios ................................................... 46 477 666$00
Valor patrimonial .................................................. 46 477 666$00

4 � Critérios utilizados. � O critério usado para a valoração dos
bens a transferir, baseou-se nos valores suportados na contabilidade
organizada e na respectiva documentação que lhe deu origem.

5 � Conclusão. � Face ao exposto, é-nos possível declarar que o
valor encontrado para o referido estabelecimento destinado à subs-
crição do capital, atinge o valor nominal de 231 829,62 € valor do
capital social da sociedade a constituir.

25 de Junho de 2001. � Duarte Nuno e Teixeira Pinto, SROC
n.º 144 representado por Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240181

JAMECOR � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 084/790726; identificação de pessoa colectiva n.º 500868654;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 23; números e data
das apresentações: 13 e 16/010903; pasta n.º 10 858.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, de João Carlos Pereira Magalhães,
em 26 de Maio de 1999, por renúncia; e aumento de capital e alte-
ração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 7.º, n.º 1 que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas de 2 500 000$,cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Cipriano Adelino Pereira
Alegre e Maria Judite Pinto Castanheira e Pinho.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade, em todos
os actos e contratos, com a assinatura de ambos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651842

MANUEL FERREIRA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 279/800527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501048243; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
010903; pasta n.º 18 718.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais
de 2500 euros cada, pertencentes respectivamente a Manuel Ferreira
e a Maria José Neves de Sousa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240157

SOTESEL � GESTÃO, CONSULTORIA E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 845/920518; identificação de pessoa colectiva
n.º 502762403; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
010903; pasta n.º 9526.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do
contrato, passando os artigos 1.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SOTESEL � Gestão, Consul-
toria e Estudos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Pedro Homem de
Melo, 452, 7.º, esquerdo, Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e acha-se dividido em quatro quotas,
sendo uma com o valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio
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Hélder Ribeiro da Silva, outra com o valor nominal de 1500 euros
pertencente à sócia Maria Alice Vinhal de Sousa Graça Ribeiro da Silva e
duas outras com o valor nominal de 375 euros, pertencentes
respectivamente, aos sócios Susana Maria Vinhal Graça Ribeiro da Silva
Fonseca Oliveira e José Paulo Vinhal Graça Ribeiro da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240149

LOGIGRAMA � ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 533/981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504842307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 6, 7, 10 e 11/010903; pasta n.º 20 298.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos: cessação de funções de gerentes de Miguel
Fernando Ramos Faria e Luís Filipe Cruz Moita, por renúncia; designação
de gerente de Paulo Tenreiro dos Santos Monteiro, em 21 de Fevereiro
de 2001; e aumento, redenominação do capital e alteração do contrato,
passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 6000 euros, e corres-
ponde à soma de cinco quotas, quatro quotas iguais de 1000 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Paulo António
Hernandez Sampaio, João José Martins Damas, Horácio Pedro Lima
Torres Sampaio e Manuela Costa Damas e outra do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Paulo Tenreiro dos Santos
Monteiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240165

JOSÉ RODRIGUES SOARES � DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 623/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505603519;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/010802; pasta
n.º 24 218.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Rodrigues Soares � Despa-
chante Oficial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede à Rua de São João, 124, 1.º, frente,
freguesia de São Nicolau, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode ser a sede deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de despachante oficial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito é de 5000 euros, represen-
tado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único
José Rodrigues Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651451

S. TROCA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 663/960719; identificação de pessoa colectiva
n.º 503702722; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/
010813; pasta n.º 16 163.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 000 euros, correspondente à soma de duas quotas do valor nomi-
nal de 12 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
Albino Fernando dos Santos Troca e Ana Maria Pipa Seguro Pereira
dos Santos Troca.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12747980

LABRUGUIERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 184/921112; identificação de pessoa colectiva
n.º 502871032; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/010802; pasta n.º 10 466.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de: cessação de funções de gerente, de Verónica
Labruguiere de Abreu, em 28 de Junho de 2001, por renúncia.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651591

SOFRANDA � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 200/010213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501291741; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 18/010802; pasta n.º 23 741.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de: cessação de funções de vogal do conselho de
administração, de Pedro Bourbon Horta Machado da França, em 28 de
Fevereiro de 2001, por renúncia.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651737
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R 2 V � PROMOÇÕES E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 286/980811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504242652; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 12 e 13/
010802; pasta n.º 18 765.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos: mudança da sede para: Rua de Santos
Pousada, 441, freguesia do Bonfim, Porto; e cessação de funções de
gerente de Jorge Eduardo da Rocha Vieira, em 26 de Abril de 2001,
por renúncia.

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651680

INTERACÇÕES DO FUTURO � ACÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 089/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504164538;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresen-
tações: 10 e 11/010827; pasta n.º 18 421.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte registo: cessação de funções de gerentes, de José
Ortega Roman e Filipe Manuel da Rocha Correia, em 2 de Agosto de
2001, por renúncia.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651990

JUNGLE PARK � PARQUE INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 705/010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505563681;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010907; pasta
n.º 24 303.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jungle Park � Parque Infantil, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Professor Mota pinto, 226, 4.º, direito,
freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em exploração de parque infantil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, contudo a favor de estra-
nhos, 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

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240173

MATOS, CAIANO & WANDSCHNEIDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 764/801029; identificação de pessoa colectiva n.º 501106731;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/010817; pasta n.º 20 503.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de mudança da sede para: Largo da Paz, 41, freguesia
de Cedofeita, Porto.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651974

IMPORPEÇAS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 559/751121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500362262; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 9/
010817; pasta n.º 680.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento, redenominação do capital e alteração do
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 1 000 000 euros e está
dividido em quatro quotas iguais no valor nominal de 250 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Alcídio Fernandes
Ambrósio, Carlos Alberto Fernandes Ambrósio Emanuel dos Santos
Sousa Sá e Rui Fernandes Ambrósio.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651966

MARIA ISABEL CARDOSO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 706/010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505711532;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/010907; pasta
n.º 24 304.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Isabel Cardoso da
Silva, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Conde de Burnay, 111, freguesia de
Campanhã, cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
das telecomunicações, nomeadamente assistência e montagem de rede.
Comercialização de equipamentos de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em quaisquer actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240190

1.A FASE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 626/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505592258;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/010802; pasta
n.º 24 221.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 1.A FASE � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Oliveira Monteiro, 193, freguesia
de Cedofeita, cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária. Adminis-
tração de condomínios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares de capital até ao montante global igual a
10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a ambos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerência será
deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a mesma
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da
sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651567

J. POMBEIRO VELOSO � SERVIÇOS MÉDICOS
PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 625/010802; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505440202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
010802; pasta n.º 24 220.

Certifico que, e relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Pombeiro Veloso � Serviços
Médicos � Pediatria, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Relógio, 223, 3.º, direito, freguesia
do Bonfim, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto  da sociedade consiste em actividades de saúde humana,
nomeadamente pediatria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio José Augusto Pombeiro Veloso, e
outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Fátima
Maria Pombeiro Veloso.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Augusto
Pombeiro Veloso que desde já é nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes. Depende sempre do consenti-
mento da sociedade, a cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso,
conferido direito de preferência, em primeiro lugar à sociedade e em
segundo aos sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao
tempo, sejam titulares.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência, sempre que a lei
não exigir outras formalidades.

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651559

RAMBUS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 712; identificação de pessoa colectiva n.º 505622912; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/20010914; pasta n.º 24 311.

Certifico que pela escritura lavrada em 13 de Julho de 2001, no 4.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Forma e sede da sociedade

A sociedade adopta a denominação RAMBUS � Prestação de
Serviços e Comércio de Sistemas Informáticos, L.da, e tem a sua sede

na Rua de Azevedo Coutinho, 263, no Porto, e durará por tempo
indeterminado, a partir desta data.

§ único. A gerência poderá transferir livremente a sede social, criar
agências, sucursais e delegações e encerrá-las.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de processamento
de dados de carácter geral, consultadoria, ensino e comércio nos
sectores da informática e da electrónica.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros inteiramente realizado em dinhei-
ro e dividido nas duas seguintes quotas: uma quota no valor nominal
de 4000 euros pertencente a Diogo Cardoso Menéres de Aguiar
Branco; e uma quota do valor nominal de 1000 euros pertencente a
AGUIABRAM � Sociedade de Gestão e Administração, L.da

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Poderão ser exigidas, mediante deliberação da assembleia geral,
prestações suplementares de capital até ao montante igual a um quar-
to do capital social da sociedade, existentes em cada momento.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Qualquer sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições previamente fixadas em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Participações em capital de sociedades

A sociedade pode adquirir ou ceder quotas ao seu próprio capital,
ou do capital de outras sociedades de que seja interessada. Pode a
sociedade, por deliberação da assembleia geral, adquirir participações
em sociedades de responsabilidade limitada, quer o objecto seja igual
àquele que a sociedade está exercendo, quer seja diferente dele, e
bem assim adquirir participações em sociedades reguladas por leis
especiais.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas total ou parcial, entre os sócios é livre; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

§ único. Em caso de recusa do consentimento, a sociedade deve
comunicar ao cedente esse facto, fazendo acompanhar essa comuni-
cação, no caso de a quota estar há mais de três anos na titularidade
do cedente, de uma proposta de aquisição ou de amortização. Esta
proposta deve oferecer uma contrapartida igual ao valor do negócio
encarado pelo cedente, salvo se houver simulação no preço, porque
neste caso, a proposta deve conter uma contrapartida igual ao valor
real da quota, apurado em balanço especialmente elaborado para o
efeito, com referência ao momento da liberação. No caso de o
pagamento do valor da quota ser deferido, a sociedade deve oferecer
garantia adequada.

ARTIGO 8.º

Falecendo um sócio, a sua quota transmite-se aos seus herdeiros ou
sucessores que deverão escolher um de entre eles que os represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Havendo divórcio ou separação judicial de qualquer sócio, e no
caso de na respectiva partilha a quota ser adjudicada ao cônjuge, a
quota não se lhe transmite, pois fica a pertencer à sociedade que
poderá amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou por
terceiro.

ARTIGO 10.º

Gerência

A sociedade é representada em todos e quaisquer actos pelos seus
gerentes, que estão dispensados de prestar caução e que serão ou não
remunerados, conforme for deliberado pelos sócios.
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§ 1.º É desde já, designado gerente o sócio Diogo Cardoso Menéres
de Aguiar Branco.

§ 2.º A sociedade poderá eleger, em assembleia geral, os gerentes
que julgar convenientes, mesmo estranhos à sociedade. Os gerentes
são eleitos por um período de um ano, renovável por uma ou mais
vezes, enquanto os sócios não deliberarem a não renovação do man-
dato de gerente.

§ 3.º A sociedade vincula-se em todos e quaisquer actos, pela
assinatura isolada de um gerente.

§ 4.º A gerência pode nomear mandatários da sociedade para a
prática de determinados actos e a gerência pode ainda delegar em
qualquer um dos gerentes a competência para determinados negócios
ou espécie de negócios, vinculando porém, os gerentes-delegados
somente a sociedade, se a delegação lhes atribuir expressamente tal
poder.

§ 5.º Compreendem-se nos poderes de vinculação dos gerentes, para
além dos de ampla representação, administração e disposição dos bens
da sociedade, os de confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos,
os de comprar e vender viaturas automóveis e ainda, os de dar e tomar
locais de arrendamento.

ARTIGO 11.º

Amortização da quota e exclusão de sócios

A sociedade pode amortizar a quota ou excluir o sócio nos casos
seguintes:

a) Interdição ou inabilitação do seu titular;
b) Arrolamento, arresto, penhora ou apreensão judicial ou fiscal

da quota que conduza à sua venda ou adjudicação e ainda, nos casos de
execução, insolvência ou falência do seu titular;

c) Violação grave dos deveres do sócio para com a sociedade que
comprometam ou possam vir a comprometer a prossecução do ob-
jecto societário ou de alguma maneira, obstem a que o mesmo seja
prosseguido com maior vantagem para a sociedade.

ARTIGO 12.º

Contrapartida da amortização ou da exclusão

Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amortiza-
ção da quota ou da exclusão do sócio é:

a) No caso de violação do disposto no corpo do artigo 7.º e no
caso da alínea c) do artigo 11.º deste pacto, o valor nominal das quotas
sem qualquer acréscimo ou o valor que resultar do último balanço
aprovado, se for menor que o balanço nominal;

b) No caso previsto nas alíneas a) e b) do artigo 11.º deste pacto,
o valor real da quota apurado em balanço especialmente elaborado
para o efeito, organizado e aprovado nos termos prescritos para o
balanço anual.

ARTIGO 13.º

Destino da quota amortizada

É permitido deliberar que a quota amortizada fique no balanço como
tal e, ainda que posteriormente, em vez da quota amortizada, sejam
criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 14.º

Distribuição dos lucros

Os sócios podem deliberar livremente, sobre o destino dos lucros,
após a dedução das reservas legais, nomeadamente o de serem, parci-
al ou totalmente, destinados a reservas.

ARTIGO 15.º

Convocação da assembleia geral e representação dos sócios

As assembleias gerais, exceptuadas aquelas para que a lei exija
formalidades especiais, são convocadas por qualquer dos gerentes por
carta registada, dirigida ao domicílio dos sócios, constante do arquivo
da sociedade, com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218097

VASQUEZ � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 550/20010705; identificação de pessoa colectiva

n.º 505562200; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20010705; pasta n.º 24 136.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VASQUEZ � Automóveis, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Quinta Amarela, 54, freguesia de Cedofeita,
concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de veículos novos e usados,
acessórios, importação, exportação e reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas; uma do valor nominal
de 22 500 euros pertencente ao sócio Francisco Jorge de Jesus Vasquez;
e outra do valor nominal de 2500 euros pertencente à sócia Maria
Virgilina Coutinho Correias Vasquez.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade ficam afectas ao
sócio Francisco Jorge de Jesus Vasquez, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis para e da socie-

dade;
b) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou de trespasse

quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade;
c) Confessar, transigir ou desistir em juízo;
d) Contrair empréstimos, nomeadamente junto de instituições de

crédito, bem como celebrar contratos de locação financeira.
4 � Fica absolutamente proibido aos gerentes assumir em nome

da sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interes-
ses sociais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou letras a
favor.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, contudo 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

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Falência do seu titular;
d) Quando o titular deixar de comparecer ou de fazer representar

nas assembleias gerais, por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 12650838

IDEIACELULAR � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 628/20010802; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 270 � 21 de Novembro de 2001 24 925

n.º 505378566; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20010802; pasta n.º 24 223.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IDEIACELULAR � Equipamen-
tos de Telecomunicações e Informática, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Paraíso, 154, rés-do-chão, fregue-
sia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamentos de
telecomunicações e informática.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros e dividido em três quotas iguais do valor nominal de 2000 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 afecta a todos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Bernardo Pereira da Silva.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-
dade e quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou de trespasse quais-

quer bens móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651583

INFINISA � SOFTWARE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 682/20010827; identificação de pessoa colectiva
n.º 505730030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20010827; pasta n.º 24 280.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Michael Leo Rothwell, casado com Raquel Maria de Almeida de
Macedo Tamagão Rothwell, no regime da comunhão de adquiridos,
bilhete de identidade n.º 16061061, de 2 de Fevereiro de 1995,
emitido no Arquivo de Identificação do Porto, com o contribuinte
fiscal n.º 176314032, natural de Manchester, Reino Unido, e resi-
dente na Praceta de João Augusto Ribeiro, 1, habitação 4, freguesia
de Ramalde, concelho do Porto, constitui a sociedade unipessoal por
quotas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INFINISA � Software, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de João Augusto Ribeiro, 1,
habitação 4, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de software informático, equi-
pamentos informáticos e consultoria informática. Concepção e
desenvolvimento de software.

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e representado por uma única quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

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 desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas, não coincida em todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651776

R. C. O � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9514/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504122231;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20010817; pasta
n.º 23 395.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação do capital e a alteração do
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
67 000 euros e dividido em três quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de 30 150 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
João Fernando Soares Ribeiro, e José Carlos da Rocha Correia; e
ainda outra do valor nominal de 6700 euros, pertencente ao sócio
José Ortega Roman.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651788

LAR DA TERCEIRA IDADE DA RUA PADRE JOSÉ
PACHECO DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 652/20010813; identificação de pessoa colectiva
n.º 505624745; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20010813; pasta n.º 24 249.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lar da Terceira Idade da Rua Padre
José Pacheco do Monte, L.da, com sede na Rua do Padre José Pa-
checo do Monte, 236, 1.º, 2.º, freguesia de Paranhos, do concelho do
Porto.
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§ 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 exploração de lares da terceira idade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
8000 euros e está dividido em três quotas: duas quotas iguais do valor
nominal de 1000 euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Flora
do Céu Oliveira Soares Sampaio, e Rui Fernando da Silva Sampaio; e
uma do valor nominal de 6000 euros pertencente à sócia Ana Maria
Alves Maia Amorim.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante máximo igual ao triplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Fernando da
Silva Sampaio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Por morte ou incapacidade dos sócios, a sociedade continuará com
os seus herdeiros ou representantes mas em qualquer um dos casos, a
sociedade poderá deliberar maioritariamente a amortização da quota
do falecido ou incapaz, devendo fazê-lo no prazo de 60 dias a contar
da data do conhecimento do facto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota no caso de ela
ser arrestada, arrolada, penhorada ou cedida a estranhos sem o prévio
consentimento da sociedade, e bem assim nos casos de insolvência do
respectivo titular e de falta de cumprimento da obrigação de prestações
suplementares.

ARTIGO 7.º

A amortização far-se-á pelo valor da quota, segundo o último
balanço aprovado e será paga em três prestações iguais com venci-
mentos a seis, doze e dezoito meses após a fixação definitiva da
contrapartida.

ARTIGO 8.º

A quota amortiza figurará como tal no balanço, podendo os só-
cios deliberar nos termos legais, ou o aumento do valor das restan-
tes quotas ou a criação de uma ou mais quotas para alienação a ter-
ceiros.

ARTIGO 9.º

A sociedade por simples deliberação maioritária, poderá excluir
qualquer sócio da sociedade, no caso de ele pessoalmente ou por
interposta pessoa ou empresa social, exercer concorrência com a
actividade comercial ou industrial da sociedade, ou no caso de ele ser
condenado por crime doloso contra a sociedade ou contra outros
sócios.

ARTIGO 10.º

A cessão gratuita ou onerosa de quotas a estranhos, fica dependen-
te do consentimento da sociedade, e no caso de cessão onerosa a favor
de estranhos, é atribuído aos sócios não cedentes, o direito de
preferência.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651877

VIDRARIA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 730/20010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505556510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20010919; pasta n.º 24 333.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vidraria Carvalho, L.da, com sede na
Rua do Bonfim, 173, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

§ 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 em moldagem, transformação e comercia-
lização de vidro plano e molde.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado e será paga em trinta e seis prestações iguais e
sucessivas.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
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reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240068

HEMP HOUSE NOYA � COMÉRCIO DE ARTESANATO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 729/20010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505668068; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20010919; pasta n.º 24 332.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hemp House Noya � Comércio
de Artesanato, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de São João, 52/54, rés-do-chão,
freguesia de São Nicolau, concelho do Porto.

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 na comercialização de artigos de artesanato
e lembranças.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à sócia, que desde já fica nomeada
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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 o original.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240050

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PINTO COELHO & REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 031/810531; identificação de pessoa colectiva
n.º 501148663; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 31/
20010919; pasta n.º 11 593.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação do capital e a alteração do
contrato, passando os artigos 1.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Pinto Coelho
& Real, L.da, e tem a sua sede na Rua de São João de Brito, 524, sala
1, freguesia de Ramalde, cidade e concelho do Porto.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
250 000 euros e dividido em quatro quotas, sendo duas iguais do
valor nominal de 75 000 euros, pertencentes a cada um dos sócios,
José Pinto Coelho, e Manuel Joaquim Pinto Coelho; e outras duas
iguais do valor nominal de 50 000 euros pertencentes a cada um
dos sócios, Maria Manuela Pinto Coelho, e António Moreira
Carneiro Real.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240246

J. MESQUITA PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 750/20010928; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 43/20010928; pasta n.º 24 355.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Mesquita Pereira & Silva, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua das Artes, 116, 2.º, esquerdo, da freguesia de
Paranhos, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no serviço de reboque de veículos sinistrados
ou avariados e outros; transportes rodoviários de mercadorias nacionais
e internacionais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e dividido em duas quotas: uma de 30 000 euros perten-
cente ao sócio José Joaquim Mesquita Pereira; e outra de 20 000 euros
pertencente à sócia Ilda da Conceição da Silva Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes, detendo o gerente José Joaquim
Mesquita Pereira, capacidade profissional.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda os
gerentes:

a) Assinar contratos de leasing, nomeadamente para a aquisição
de equipamento;

b) Tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer imóveis,
podendo alterar e rescindir os respectivos contratos e celebrar con-
tratos de locação financeira; e

c) Obter empréstimos, pelos prazos e condições que entenderem.

ARTIGO 5.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 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão judicial;
c) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu titular,

nomeadamente quando por partilha por divórcio ou separação de
pessoas e bens, a quota não ficar a pertencer ao seu titular;
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d) Por interdição ou inabilitação permanentes ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar da
aprovação do último balanço.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retirada a
importância para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 14240645

PORTOHORIZONTAL � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 627/20010802; identificação de pessoa colectiva
n.º 505439034; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20010802; pasta n.º 24 222.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTOHORIZONTAL � Ad-
ministração de Propriedades, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida da Boavista, 197, 1-B, freguesia
de Cedofeita, cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de condomínios e admi-
nistração de propriedades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias, que
desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651575

MEDIAMATICA � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 661/20010817; identificação de pessoa colectiva
n.º 505685795; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20010817; pasta n.º 24 258.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIAMATICA � Sistemas
Informáticos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Diu, 64, 1.º, freguesia da Foz do
Douro, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria, comercialização,
assistência, manutenção e desenvolvimento de programas e de equi-
pamentos informáticos e de telecomunicações, assim como outras
máquinas e equipamentos de escritório. Concepção e desenvolvimento
de sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 12651907

PORTO � 3.A SECÇÃO

SOPAS � ARTIGOS ROSCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6987/960410; número e data da apresentação: 3/20010503.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477799
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SOCILOURES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5770/950504; número e data da apresentação: 6/20010521.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477802

IMOCONTI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8401/970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503930539;
número e data da apresentação: 2/20010515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477810

CACETINHO � COMÉRCIO RETALHISTA E EXPLORAÇÃO
DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 044/991028; identificação de pessoa colectiva n.º 503930539;
número e data da apresentação: 3/20010715.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477756

APDL � ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO
E LEIXÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 172/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 503930539;
número e data da apresentação: 9/200105217.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477829

AUTO-TÁXIS MAXIMINO & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 749/990813; identificação de pessoa colectiva
n.º 503930539; número e data da apresentação: 1/20010521.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477837

PIMENTA & DAMIÃO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 186/980729; identificação de pessoa colectiva n.º 503930539;
número e data da apresentação: 3/20010516.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477845

EXPEDIS � LOGÍSTICA INTEGRADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 059-A/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 503930539;
número e data da apresentação: 2/20010518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477853

MODELO CONTINENTE � OPERAÇÕES
DE RETALHOS, S. G. P. S., S. A.

(anteriormente denominada de SEMPRE À MÃO
COMÉRCIO RETALHISTA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9070/971128; identificação de pessoa colectiva n.º 503930539;
número e data da apresentação: 1/20010515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477861

FORMASSIMO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7997/290719; identificação de pessoa colectiva n.º 503872822;
número e data da apresentação: 5/20010521.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477888

TRANSPORTES OLIVEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9152/971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504042360;
número e data da apresentação: 1/20010507.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477780

MODIS � S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6573/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503560375;
número e data da apresentação: 2/20010517.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477896



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 21 de Novembro de 200124 930

SESAGEST � PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3800/931020; identificação de pessoa colectiva n.º 502501561;
número e data da apresentação: 1/20010518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477900

LEITE & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2033/920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502730544;
número e data da apresentação: 7/20010521.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477918

NORMED � MEDIAÇÃO TÉCNICA DE SEGUROS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2209/920526; identificação de pessoa colectiva n.º 502767782;
número e data da apresentação: 5/20010515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477926

PEREIRA DA COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 710/881227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502054239; número e data da apresentação: 1/20010522.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477942

MODELO-CONTINENTE � HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 385/890322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011475; número e data da apresentação: 3/20010518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477950

BARCOS � COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 086/840925; identificação de pessoa colectiva
n.º 501146166; número e data da apresentação: 1/20010523.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477969

SUPEREX � MÁQUINAS E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 368/791107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500902569; número e data da apresentação: 6/20010515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477977

FOTIMPOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 768/770503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500644533; número e data da apresentação: 3/20010515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477985

JOAQUIM SILVA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 716/780412; identificação de pessoa colectiva
n.º 500752516; número e data da apresentação: 1/20010615.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09478000

KELLER MARÍTIMA (PORTO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 707/740423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500161356; número e data da apresentação: 4/20010517.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
09477993

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE GUERRA JUNQUEIRO

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 45/
20010830; identificação de pessoa colectiva n.º 501537430; inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 12 e 13/
20010830.

Certifico que foi constituída a associação em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

É criado no Lugar de Cabanelas, da freguesia de Lavra, do conce-
lho de Matosinhos, do distrito do Porto, uma associação de recreio
com o nome de Associação Recreativa de Guerra Junqueiro.
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ARTIGO 2.º

Tem por fins:
1 � Proporcionar nas instalações da sua sede um local de convi-

vência.
2 � Realizar diversos entretenimentos, tais como leitura de jor-

nais, jogos lícitos, bailes e festas.
§ único. A associação é completamente alheia a assuntos políticos

ou religiosos. Fica portanto, vedado aos associados, tanto colectiva
como individualmente, apreciar tais matérias nas instalações da
associação.

ARTIGO 3.º

As actividades da associação restringem-se aos associados e às
pessoas da sua família que com elas convivam no mesmo lar e ha-
bitação.

CAPÍTULO II

Categorias de associados e sua admissão

ARTIGO 4.º

Haverá apenas três categorias de associados:
a) As pessoas maiores de 18 anos, que gozando de boa reputação e

idoneidade moral, como tal forem admitidas pela direcção;
b) Beneméritos, os que tenham contribuído para a associação com

importantes donativos em dinheiro ou outros valores ou paguem a
quota anual de 100$;

c) Honorários, os que hajam prestado à associação altos e excep-
cionais serviços.

§ único. A admissão dos efectivos compete à direcção e os das
restantes categorias à assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Os efectivos serão admitidos mediante proposta assinada por um
associado que se encontra na plenitude dos seus direitos.

§ único. As propostas estarão afixadas na sede durante 8 dias antes
de serem apreciadas, para que os associados as possam conhecer e
prestar quaisquer informações que possam ser levadas em conta na
admissão ou rejeição do proposto.

CAPÍTULO III

Direitos e deveres dos associados

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados efectivos:
1 � Tomar parte nas assembleias gerais.
2 � Ser eleito para os corpos-gerentes.
3 � Requerer conjuntamente com um mínimo de vinte e cinco

associados, a convocação de sessões extraordinárias da assembleia
geral com indicação rigorosa e pormenorizada dos assuntos a tratar.
A sessão só poderá ter lugar se estiverem presentes a maioria dos
requerentes.

4 � Recorrer dos actos e corpos-gerentes para a assembleia geral.
5 � Frequentar e participar nas diversões, entretenimentos, festas

e demais actividades destinadas aos associados.
6 � Frequentar a sede nas horas regulamentares.
7 � Examinar os livros e documentos.
8 � Propor a admissão de novos associados.
9 � Receber um exemplar dos estatutos e regulamentos, embora

mediante o pagamento do seu custo aproximado.
10 � Usar o ��cartão de identidade� mediante o pagamento do seu

custo aproximado.
11 � Requerer certidões das actas que lhes serão passadas e entre-

gues no prazo de 3 dias.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados beneméritos e honorários:
1 � Frequentar e participar nas diversões, entretenimentos, festas

e demais actividades destinadas aos associados.
2 � Frequentar a sede nas horas regulamentares.
3 � Usar o ��cartão de identidade�, mediante o pagamento do seu

custo aproximado.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados efectivos:
1 � Pagar pontualmente as jóias, quotas, estatutos, regulamentos

e ��cartões de identidade�.
2 � Aceitar e exercer com zelo, honestidade e gratuitamente os

cargos pertencentes aos corpos-gerentes estabelecidos nestes estatu-

tos, salvo em casos especiais, devidamente considerados pela assem-
bleia geral ou na hipótese da reeleição para os corpos-gerentes.

3 � Contribuir por todas as formas para o prestígio e engrandeci-
mento da associação, nada fazendo em seu desprestígio e tudo
promovendo para que os fins estatutários sejam atingidos pela me-
lhor forma.

4 � Observar os estatutos bem como os regulamentos, mas estes
apenas quando não contrariem aqueles ou não ultrapassem o seu
âmbito.

5 � Tratar cortez e delicadamente todos os demais associados e
suas famílias e especialmente, os membros dos corpos-gerentes.

6 � Cumprir as deliberações legalmente tomadas pelos corpos-
gerentes, salvo sempre o recurso para a assembleia geral e tribunais.

7 � Tomar parte nas assembleias gerais.
8 � Participar à direcção que deixa de ser associado, quando assim

o desejar.
9 � Ter bom comportamento normal e civil.
10 � Não causar intencionalmente prejuízo ou dano à associação

e repará-lo sempre que ele exista.
11 � Abster-se de tratar ou apreciar nas instalações da associação

de qualquer assunto de natureza política ou religiosa e, de uma maneira
geral, de matérias estranhas aos fins da associação.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados beneméritos e honorários:
1 � Contribuir por todas as formas para o prestígio e engrandeci-

mento da associação, nada fazendo em seu desprestígio e tudo
promovendo para que os fins estatutários sejam atingidos pela me-
lhor forma.

2 � Abster-se de tratar ou apreciar nas instalações da associação
de qualquer assunto de natureza política ou religiosa e de uma manei-
ra geral, de matérias estranhas aos fins da associação.

CAPÍTULO IV

Penas disciplinares

ARTIGO 10.º

São aplicáveis aos associados, as seguintes penas disciplinares:
a) Repreensão verbal ou por escrito;
b) Suspensão até 180 dias;
c) Demissão.

ARTIGO 11.º

Constitui infracção disciplinar a violação de qualquer dos deveres
estabelecidos nos artigos 8.º e 9.º, e bem assim, qualquer acto ou
omissão ofensiva da honra e dignidade ou que a moral condene, quer
respeito à vida associativa, quer à vida particular.

ARTIGO 12.º

As penas serão aplicadas segundo a gravidade das faltas
competidas.

§ único. A responsabilidade disciplinar é independente da civil e
criminal.

ARTIGO 13.º

Nenhuma pena será aplicada, excepto a de repreensão, sem a orga-
nização de um processo disciplinar em que o arguido seja ouvido por
escrito durante o prazo que lhe for marcado para o consultar, prazo
que nunca poderá ser inferior a 3 dias, depois de lhe haver sido entre-
gue a nota de culpa, com pormenorizada concretização das faltas.

ARTIGO 14.º

A aplicação das penas compete à direcção com recurso para a
assembleia geral, interposto no prazo de um mês. A interposição do
recurso porém, não suspende os efeitos da pena aplicada.

CAPÍTULO V

Corpos gerentes

SECÇÃO A

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

Os corpos-gerentes são:
a) Direcção;
b) Conselho fiscal;
c) Mesa da assembleia geral.
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ARTIGO 16.º

A direcção é constituída por sete membros, um dos quais será o
presidente, outro o secretário, outro o tesoureiro e quatro vogais.

ARTIGO 17.º

O conselho fiscal é composto por três membros, um dos quais será
o presidente.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é constituída por três membros ou seja,
um presidente, um primeiro e segundo secretários.

ARTIGO 19.º

O mandato dos corpos-gerentes é de um ano, correspondente ao
ano civil.

ARTIGO 20.º

A eleição dos corpos-gerentes realizar-se-á na sessão ordinária da
assembleia geral do mês de Dezembro do ano anterior àquele em que
se inicie o mandato. No caso de demissão dos corpos-gerentes ou de
eleição para preenchimento das vagas, o mandato durará apenas pelo
tempo que faltar até ao fim do seu período normal.

ARTIGO 21.º

A eleição far-se-á sempre por escrutínio secreto e por meio de listas
completas, contendo os nomes e os cargos, salvo quando respeite as
eleições parciais, caso que só conterão os nomes necessários para
preencher os cargos vagos. Juntamente com os efectivos serão eleitos
igual número de substitutos para servirem nas faltas e impedimentos
daqueles.

As listas terão a forma rectangular de 0,18 x 0,16 m, e podem ser
manuscritas, dactilografadas, litografadas ou impressas em papel branco
e sem marca ou sinal exterior.

§ único. Na realização do acto eleitoral, observar-se-ão as disposi-
ções legais aplicáveis às eleições das juntas de freguesias naquilo que
não conste destes estatutos.

ARTIGO 22.º

Só podem votar os associados efectivos que se encontrem no gozo
dos seus direitos e tenham as quotas em dia.

ARTIGO 23.º

Os corpos-gerentes tomam posse no dia 2 de Janeiro do ano para
que foram eleitos. Tratando-se de eleição extraordinária, tomam posse
no prazo de 3 dias a contar do acto eleitoral.

§ único. No momento da posse tomarão conta de todos os livros
e valores da associação, não lhes cabendo qualquer responsabilidade
pelos actos anteriores.

ARTIGO 24.º

Os cargos nos corpos-gerentes não são acumuláveis e nenhum dos
seus membros pode escusar-se de votar nos assuntos submetidos a
deliberação.

SECÇÃO B

Direcção

ARTIGO 25.º

Compete à direcção:
1 � Dirigir e administrar com zelo e economia a associação, na

prossecução dos fins mencionados no artigo 2.º dos quais não poderá
afastar-se em circunstância alguma.

2 � Aprovar os orçamentos porque há-de reger-se a vida finan-
ceira da associação.

3 � Admitir os associados efectivos.
4 � Aplicar penas disciplinares de conformidade com o Capítulo

VI.
5 � Representar a associação em juízo ou fora dele.
6 � Elaborar o relatório e as contas da gerência, afim de sobre

eles emitir parecer o conselho fiscal e serem submetidos ao julga-
mento da assembleia geral.

7 � Promover a convocação de sessões extraordinárias da assem-
bleia geral pelo presidente da respectiva mesa ou convocá-la directa-
mente quando as considerar necessárias e urgentes.

8 � Preparar regulamentos internos para serem submetidos à as-
sembleia geral.

9 � Reunir ordinariamente em dias fixados no início do mandato
ou posteriormente alterados e anunciados.

10 � Contratar e admitir empregados, fixando-lhe a remuneração
e o regime de trabalho.

11 � Manter em dia o livro de registo de associados e passar-lhes
os cartões de identidade.

12 � Assegurar a ordem e o cumprimento dos estatutos e regula-
mentos legalmente aprovados.

13 � Lavrar no livro próprio as actas das reuniões sempre em dia
e ter devidamente escriturados os livros de contas, de património e
outros existentes.

14 � A responsabilidade pelos maus actos de administração que
pratique.

15 � Cobrar as receitas e mandar pagar as despesas depositando
sempre na Caixa Geral de Depósitos, saldo corrente.

ARTIGO 26.º

Compete ao presidente da direcção:
1 � Dirigir os trabalhos das reuniões e dar cumprimento às delibe-

rações tomadas.
2 � Representar a direcção.
3 � Assinar com todos os membros presentes as respectivas actas.
4 � Assinar com o tesoureiro, todos os documentos de despesa.

ARTIGO 27.º

Compete ao secretário lavrar as actas e preparar todo o expedien-
te da direcção e demais escrita da associação que não incumba a outra
entidade.

SECÇÃO C

Conselho fiscal

ARTIGO 28.º

Compete ao conselho fiscal:
1 � Fiscalizar todos os actos da direcção.
2 � Examinar a escrituração e propôr ao presidente da mesa da

assembleia geral a convocação desta sempre que a julgue necessária,
ou convocá-la directamente, quando a considerar necessária e
urgente.

3 � Dar parecer sobre o relatório e contas da gerência da associ-
ação, para conjuntamente ser apresentado à assembleia geral e sobre
quaisquer assuntos respeitantes à associação.

4 � Lavrar actas das suas reuniões.

ARTIGO 29.º

O conselho fiscal terá reuniões ordinárias trimestrais e as extraor-
dinárias que o presidente convocar.

SECÇÃO D

Assembleia geral

ARTIGO 30.º

A assembleia geral é constituída pelos associados efectivos e nela
reside o poder supremo da associação.

ARTIGO 31.º

Tem secções ordinárias e extraordinárias.
§ 1.º As sessões ordinárias realizam-se nas primeiras quinzenas de

Fevereiro e de Dezembro. Nelas podem ser tratados quaisquer assuntos
estatutários. Porém, na de Fevereiro, proceder-se-á obrigatoriamente
ao julgamento das contas da direcção pela gerência do ano anterior e
serão acompanhadas do respectivo relatório e bem assim, do parecer
emitido sobre esses documentos pelo conselho fiscal.

Na de Dezembro proceder-se-á necessariamente à eleição dos
corpos-gerentes para o ano seguinte.

§ 2.º As sessões extraordinárias têm lugar, sempre que hajam as-
suntos de especial interesse a tratar ou quando qualquer assunto pela
sua urgência não convenha aguardar a realização das sessões ordiná-
rias.

Nas sessões extraordinárias apenas podem ser apreciadas ou trata-
dos os assuntos que expressamente e com todo o rigor e pormenor
constam dos avisos convocatórios, sob pena de serem considerados
nulas e de nenhum efeito isto é, afectas de nulidade absoluta.

ARTIGO 32.º

As sessões são convocadas pelo presidente da mesa. No caso de
admissão ou prolongada ausência deste, pelo primeiro secretário e
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seguidamente, nas mesmas circunstâncias, pelo segundo secretário. A
direcção e o conselho fiscal poderão também convocá-las em
conformidade com os artigos 25.º, n.º 7 e 28.º, n.º 2.

§ único. As convocações são feitas por aviso fixado na sede e envi-
ado directamente a todos os associados efectivos com 5 dias pelo menos
de antecedência, ou publicados em dois jornais, se os houver.

ARTIGO 33.º

A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convocação
com a presença da maioria dos associados efectivos. Em segunda
convocação pode funcionar com qualquer número. As deliberações
que envolvam alteração dos estatutos carecem de aprovação da maioria
dos associados.

ARTIGO 34.º

Na falta de qualquer dos membros efectivos da mesa, exercerão
funções os substitutos, na falta destes, a assembleia geral designará as
pessoas que ocuparão os seus lugares.

ARTIGO 35.º

Compete à assembleia geral:
1 � Eleger anualmente os corpos-gerentes e demiti-los.
2 � Julgar o relatório e as contas da gerência da direcção e apre-

ciar o parecer que sobre esses documentos tenha emitido o conselho
fiscal.

3 � Aprovar as alterações dos estatutos que todavia, só terão
validade depois de sancionados pelo Governo Civil.

4 � Aprovar os regulamentos internos que não poderão em caso
algum, contrariar ou ultrapassar o âmbito dos estatutos, sob pena de
nulidade absoluta.

5 � Conhecer os recursos interpostos das deliberações da direcção.
6 � Apreciar e providenciar pela rigorosa observância dos estatu-

tos e regulamentos legalmente aprovados.
7 � Admitir associados beneméritos e honorários.

ARTIGO 36.º

Compete ao presidente da mesa:
1 � Presidir às sessões da assembleia geral, dirigir os seus traba-

lhos, conceder e retirar a palavra aos oradores, providenciar pela
manutenção da ordem, impedir o emprego de palavras ou atitudes
ofensivas e desprestigiantes.

2 � Convocar as sessões das assembleias gerais por sua iniciativa,
ou a pedido dos associados e obrigatoriamente, sempre que a direcção
ou o conselho fiscal lhas proponham.

3 � Fazer lavrar as actas das sessões e assiná-las com os secretá-
rios.

4 � Promover o expediente e executar as deliberações da assem-
bleia geral.

ARTIGO 37.º

Compete ao secretário da mesa lavrar e assinar as actas da assem-
bleia geral, onde se mencione tudo o que se passe nas respectivas
sessões, bem como submeter o expediente à assinatura do presidente.

CAPÍTULO VI

Receitas e despesas

ARTIGO 38.º

Constituem receitas da associação:
1 � As jóias e quotas dos associados.
2 � As resultantes da venda de cartões de identidade, estatutos e

regulamentos.
3 � Os subsídios e donativos.
4 � As receitas das festas.

ARTIGO 39.º

São despesas da associação:
1 � As remunerações ao pessoal e o expediente necessário.
2 � A manutenção e conservação da sede e demais instalações.
3 � As respeitantes à realização dos fins expressamente consigna-

dos do artigo 2.º
ARTIGO 40.º

Os saldos entre as receitas e despesas serão depositados na Caixa
Geral de Depósitos de forma que nunca fiquem em poder dos mem-
bros dos corpos-gerentes ou dos empregados quaisquer importâncias
que não hajam de ser imediatamente pagas em despesas da associa-
ção, de conformidade com os orçamentos aprovados.

CAPÍTULO VII

Dissolução, disposições transitórias e outras

ARTIGO 41.º

Transitório

Até à primeira eleição a realizar na época normal estabelecida
nestes estatutos, exercerá as respectivas funções, uma comissão cons-
tituída por Augusto Moreira dos Santos, Óscar da Hora Oliveira, e
José da Silva Nelas respectivamente, presidente, secretário e tesou-
reiro, que praticarão actos necessários à instalação da associação e
gozarão dos poderes que competiriam aos corpos-gerentes se existis-
sem.

ARTIGO 42.º

Em caso de dissolução voluntária ou imposta, proceder-se-á à sua
liquidação, destinando-se o saldo e quaisquer bens às instituições de
assistência locais.

ARTIGO 43.º

Considerar-se-á automaticamente dissolvida a associação quando
tiver menos de vinte associados efectivos.

Aprovados em secção dos organizadores, realizada no dia 25 de
Julho de 1959:

Augusto Moreira dos Santos
Óscar da Hora Oliveira
José da Silva Nelas
António da Hora e Silva
Emídio Queirós
Joaquim Dias dos Santos
Arménio da Hora e Costa
José Lopes da Silva
Aurélio Maria da Silva Maia
Alcindo Azevedo de Oliveira
Aurélio dos Santos Maia
Manuel da Silva Pereira
Júlio Domingos da Silva
Arlindo da Silva Maia
José da Silva
Júlio Dias dos Santos
José Dias de Oliveira
Abílio Moreira Barbosa
Luiz Alves Pinto Magalhães
José de Oliveira Maia

Mais certifico que foi efectuada a designação dos membros dos
órgãos sociais para o ano de 2001.

Direcção: presidente � Fernando Domingues Costa; vice-presi-
dente � Luís Severo Rodrigues; secretários � Joaquim Fernando
Gomes Moreira, e Joaquim Sol e Silva; vogais � Joaquim Fernando
Gomes Moreira; Joaquim Jesus Evangelista; e Beatriz Fernandes
Cardoso, casados.

Conselho fiscal: presidente � Celestino Alves Vieira; primeiro-
secretário � José Domingues Oliveira; segundo-secretário � José
Domingues Oliveira, casados.

Data da deliberação: 8 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10-2-126491

SETÚBAL
SEIXAL

LIR � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3416/
941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503308382.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825691
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FIXÃO � PUBLICIDADE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3356/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503262420.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
e exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825705

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. V. R., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5557/
20000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504864270.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825713

DIVIFER � COMÉRCIO TRANSFORMAÇÃO DE ALUMÍNIOS
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2207/
910211; identificação de pessoa colectiva n.º 502496924.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825721

ALBINO PEREIRA � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3944/
960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503654531.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825730

JOSÉ GOMES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3412/
941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503300772.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825101

TOPAR � TOPOGRAFIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2820/
930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502908670.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825624

STX � PROJECTOS MECÂNICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3009/
930809; identificação de pessoa colectiva n.º 503036072.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825632

CENGESNET � CENTRO EUROPEU DE FORMAÇÃO
DE GESTÃO E NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4948/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504287451.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825640

DOIS BÊS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4790/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 502734892.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825861

ESTUDOS FOTOGRÁFICOS FOCARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 195/
730523; identificação de pessoa colectiva n.º 500347336.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825497

FIGUEIREDO & LOUREIRO � CAFÉ E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2897/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502962003.
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Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825489

GERMINOVA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5994/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 501674837.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825470

TOMSUL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5314/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504466283.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825462

MOVIPLUS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4542/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504044516.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
13190210

MANUEL ROSA GONÇALVES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5005/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504581104.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825454

JÓNICA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3224/
940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503177407.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
13245961

COPRUL � CONSTRUTORA PREDIAL URBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1779/
890718; identificação de pessoa colectiva n.º 500698406.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
16825446

VISEU
VISEU

TÁXI SANTARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4475;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010904.

Certifico que entre Aristides Ribeiro Gaspar, e Gracinda Maria
Mendes Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Santarinho, L.da, e vai ter a sua
sede na Quinta do Mourão, no Lugar de Santarinho, freguesia de São
Salvador, concelho de Viseu.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste nos transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, também designados por
transportes em táxi.

4.º

O capital social é de 10 000 euros (2 004 820$), integralmente
subscrito e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros,
pertencentes uma ao sócio Aristides Ribeiro Gaspar, e outra à sócia
Gracinda Maria Mendes Alves.

§ único. Cada uma daquelas quotas, encontra-se realizada em
numerário quanto a metade, devendo a restante metade ser realizada
no prazo de 90 dias.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Aristides Ribeiro Gaspar,
que desde já fica nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, judi-
cial e extrajudicialmente, basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários, para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer
gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acordadas em
assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações
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suplementares de capital até ao montante global de 100 000 euros,
mediante deliberação unânime dos votos dos sócios.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 16871901

MALUBE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2942;
identificação de pessoa colectiva n.º 503586471; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 42 e 43/20010920.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e à apresentação n.º 42/20010920.
Cessação de funções como administrador de João António Ferreira

de Sousa, por renúncia em 29 de Agosto de 2001.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 43/20010920.
Designação de João Armando da Silva Cardão, como administrador

em 31 de Agosto de 2001.
A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia da
Conceição Roca. 16871928

CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4487;
identificação de pessoa colectiva n.º 503954357; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20010925.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra, quanto
aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Construções Custódio & Ama-ral, L.da,
e tem a sua sede na Calçada da Vigia, 10, 1.º, direito, freguesia de
Santa Maria, cidade e concelho de Viseu.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra e venda de terrenos para
construção e habitação; construção de habitações para venda; recons-
trução de prédios, demolições e empreitadas; terraplanagens, escava-
ções e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 45 000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas iguais de 15 000 euros, uma
de cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871413

RODRIGUES & MARQUES � COMÉRCIO DE CARNES
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4495;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20010924.

Certifico que entre José Manuel Rodrigues Marques, Daniel José
Ferreira Marques, e Marco Alfredo Ferreira Marques, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues & Marques � Comércio de
Carnes e Derivados, L.da, com sede na Rua do Sossego, lugar e freguesia
de Rio de Loba, concelho de Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de carne e de
produtos à base de carne.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é da quantia
de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e é formado por três
quotas, sendo uma de 1500 euros pertencente ao sócio José Manuel
Rodrigues Marques; e duas iguais de 1750 euros pertencentes uma a
cada um dos sócios, Marco Alfredo Ferreira Marques, e Daniel José
Ferreira Marques.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio José Manuel Rodrigues
Marques, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acordadas em
assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações
suplementares, excepto ao menor de capital, até ao montante global de
100 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade dos votos
dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 16871375

CONSTRUÇÃO CIVIL REJESENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1569;
identificação de pessoa colectiva n.º 501973826; número e data da
apresentação: 183/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 16871480

S. T. H. M. � SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENE
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2638;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282197; número e data da
apresentação: 184/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 16871472

VILDA � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1260;
identificação de pessoa colectiva n.º 501449310; número e data da
apresentação: 185/20010628.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 16871456

PRIMEPAPEL � TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2790;
identificação de pessoa colectiva n.º 503463523; número e data da
apresentação: 189/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 16871332

NUTRICURA � PRODUTOS FITOFÁRMACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2307;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/20010925.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, em 28 072 300$, passando de 2 000 000$ para 30 072 300$,
equivalente a 150 000 euros, e como consequência o artigo 4.º do pacto
social ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado é de 150 000 euros, cor-
respondente a 30 072 300$, e é formado por três quotas: uma de
130 003 euros pertencente ao sócio Milton dos Santos Lopes; uma
de 18 750,01 euros pertencente à sócia Amélia da Silva Almeida
Santos; e outra de 1246,99 euros, pertencente ao sócio António José
da Silva Almeida Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 16871421

JOSÉ MANUEL SENA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4485;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20010914.

Certifico que José Manuel Esteves de Sena Cabral dos Santos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Sena, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Quinta de Santo Estêvão, lote C, 3.º, esquerdo,
freguesia de Abraveses, concelho de Viseu.

2.º

O seu objecto social consiste no exercício da actividade de
peritagens, averiguações, liquidações, comércio por grosso e a reta-
lho, materiais de construção, têxteis, roupas, derivados de petróleo,
automóveis e máquinas industriais e derivados. Importação, exporta-
ção, consultadoria, comissionista e representações.

3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$) e corresponde a uma
só quota, de igual valor, pertencente ao sócio José Manuel Esteves de
Sena Cabral dos Santos, encontrando-se totalmente realizado em
dinheiro.

4.º

A gerência da sociedade é exercida pelo sócio, que desde já fica
nomeado gerente, com dispensa de caução, e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, basta a
assinatura de um gerente.

5.º

O sócio poderá efectuar os suprimentos de que a sociedade carecer,
nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assembleia
geral.

Poderá também efectuar prestações suplementares de capital à
sociedade, até ao montante de 50 000 euros.

6.º

A gerência poderá por simples deliberação, deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como abrir
sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

7.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, para o que
fica desde já, conferida à gerência, a necessária autorização para outor-
gar quaisquer negócios jurídicos em seu nome, ou entre o sócio e a
sociedade, que sirvam à prossecução do seu objecto, bem como para
proceder ao levantamento do capital social depositado, com vista à sa-
tisfação das despesas emergentes deste contrato, suas publicações e regis-
to e de equipamentos e mercadorias adquiridos ou a adquirir.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Aresta de Carvalho. 16871430
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