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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Anúncio

Concurso público para aquisição de serviços
de consultoria da rede de telecomunicações

1 � Entidade contratante � Secretaria-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Largo do Rilvas, 1399-030 Lisboa.

2 � Objecto do concurso � aquisição de serviços de consultoria
que consistem na realização de um estudo de concepção da arqui-
tectura da rede de telecomunicações do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.

3 � Local da prestação de serviços � os serviços deverão ser
prestados na morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão dos serviços � o prazo máxi-
mo para a conclusão dos serviços de consultoria é de 11 semanas,
a contar da data do início dos trabalhos, tal como referido na cláu-
sula 3.ª do caderno de encargos.

5 � Propostas com variantes � são admitidas propostas com
variantes.

6 � Designação e endereço da entidade a quem pode ser pedida
a documentação do concurso � Secretariado de Apoio do Grupo
Trabalho para a Modernização Informática do Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros, Largo do Rilvas, 1399-030, Lisboa.

7 � Documentação do concurso:

a) Os pedidos dos documentos do concurso devem ser formu-
lados por qualquer meio escrito, nos primeiros cinco dias
do prazo de apresentação das propostas;

b) Os documentos são entregues mediante o pagamento de
5000$.

8 � Apresentação de propostas:

a) As propostas deverão ser dirigidas à entidade mencionada
no n.º 1;

b) As propostas podem ser apresentadas até às 17 horas do
16.º dia, ou do primeiro dia útil seguinte, a contar da data
da publicação deste anúncio no jornal oficial.

9 � Abertura das propostas � o acto público da abertura das
propostas terá lugar pelas 10 horas do dia útil imediato ao termo do
prazo para apresentação das mesmas, na morada indicada no n.º 1,
podendo intervir as pessoas que para o efeito estiverem devidamen-
te credenciadas, mediante ofício do concorrente.

10 � Critérios de adjudicação � o critério de adjudicação a uti-
lizar é o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
os seguintes factores, por ordem decrescente de importância: mérito

técnico, qualidade da proposta, perfil da equipa de projecto, referên-
cias do concorrente e preço.

11 � Prazo de validade das propostas � o prazo de manutenção
das propostas é de 60 dias, tal como resulta do n.º 10 do artigo 6.º
do programa de concurso.

12 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a prestação
de serviços prestará uma caução no valor de 5% do valor da adju-
dicação, com exclusão do IVA, nas condições referidas no progra-
ma de concurso.

13 � Pagamento � o pagamento será efectuado em conformida-
de com o estabelecido no programa de concurso.

14 � Contrato � o contrato será efectuado em conformidade com
o estabelecido no programa de concurso, caderno de encargos e res-
tante documentação.

15 � Data de envio para publicação no Diário da República �
22 de Novembro de 2001.

22 de Novembro de 2001. � O Secretário-Geral, (Assinatura ile-
gível.) 01-2-18 733

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais

Direcção Regional de Edifícios de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 20/DREL/2001, para adjudicação
do fornecimento Instituto Nacional de Saúde Dr. Ri-
cardo Jorge � fornecimento e montagem de banca-
das de Laboratório no edifício de Saúde Ambiental e
Toxicologia.

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

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral dos Edifícios e Mo-
numentos Nacionais (DGEMN), Direcção Regional de Edifícios de
Lisboa (DREL), situada na Praça do Comércio, Ala Oriental, 2.º,
1149-005 Lisboa (telefone: 218817000; fax: 218870068).

2 � Objecto de concurso:

a) Classificação segundo o anexo do Regulamento (CE),
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998; classe
36.14 � mobiliário para outros fins; categoria 45.33.2 �
trabalhos de canalização, categoria 45.33.3 � trabalhos de
instalação para distribuição de gás, categoria 45.31.1 � tra-
balhos de instalação eléctrica em edifícios;

b) Quantidade: de acordo com as medições do projecto de
execução;

c) Tipo de contrato a celebrar: contrato de fornecimento.

3 � Local � os bens a contratar serão fornecidos e montados no
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.
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4 � Prazo � 45 dias após a data da comunicação da adjudica-
ção.

5 � Nada a referir.
6 � Requisitos de admissão dos concorrentes � nos termos es-

tabelecidos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, podem apresentar propostas:

1) As entidades que não se encontrem em nenhuma das situa-
ções  previstas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e que possuam habilitação de
empreiteiro de obras públicas com os seguintes certificados:
5.ª categoria � 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias;

2) As entidades que não possuam cumulativamente os requi-
sitos estabelecidos no número anterior só poderão apresen-
tar propostas recorrendo a agrupamento de concorrentes nas
condições estabelecidas no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos bens ob-
jecto do concurso.

8 � a) Não é permitida a apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos.

b) Não são aceites propostas variantes.
9 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos

no n.º 10.1, alíneas c), d) e e) do programa de concurso, para efei-
tos de apreciação da capacidade técnica e financeira, nos termos do
n.º 4 do programa de concurso.

10 � Caso ocorra agrupamentos de empresas, estas deverão adop-
tar a forma jurídica de consórcio externo, se lhe vier a ser adjudi-
cado o fornecimento.

11 � a) O programa de concurso e caderno de encargos relati-
vos a este concurso deverão ser solicitados na firma Planimétrica,
L.da, situada na Travessa de São Plácido, 48, A (telefone:
213976155; fax: 213956458), nas horas normais de expediente.

b) Serão aceites os pedidos da documentação referida em alínea a)
até ao dia 11 de Janeiro de 2002.

c) O programa de concurso e caderno de encargos do presente
concurso tem o preço de 8000$, incluindo o valor do IVA, a liqui-
dar no acto de entrega, através de dinheiro ou cheque.

12 � a) As propostas terão de dar entrada no Serviço indicado
em n.º 1.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � até às 17 ho-
ras e 30 minutos do dia 16 de Janeiro de 2002, na Repartição Ad-
ministrativa da Direcção Regional de Edifícios de Lisboa.

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

13 � A abertura das propostas realizar-se-á às 10 horas do dia
17 de Janeiro de 2002, em sessão pública a que poderão assistir
todos os interessados, podendo intervir os concorrentes ou seus re-
presentantes devidamente credenciados.

14 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores por ordem decrescente
de importância:

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

15 � As propostas deverão ser válidas por 60 dias a contar da
data limite para a entrega das propostas.

16 � Outras informações:
16.1 � Preço base do concurso � 239 423 euros.
16.2 � Ao concorrente adjudicatário será determinado que apre-

sente no prazo máximo de seis dias úteis, após a aprovação da mi-
nuta do contrato, uma caução no montante correspondente a 5% do
valor máximo do contrato. Esta caução, emitida a favor da entidade
indicada em n.º 1, deverá revestir-se de uma das formas previstas no
artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e ser válida
enquanto o contrato produzir efeitos.

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

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comu-
nidades 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, 22 de
Novembro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., 22 de Novembro.

22 de Novembro de 2001. � O Director Regional, António Cer-
deira. 01-2-18 739

Anúncio

Concurso público n.º 21/DREL/2001, para adjudicação
do fornecimento Instituto Nacional de Saúde Dr. Ri-
cardo Jorge � fornecimento e montagem de banca-
das no Edifício 2 do Corpo de Laboratórios.

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

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral dos Edifícios e Mo-
numentos Nacionais (DGEMN), Direcção Regional de Edifícios de
Lisboa (DREL), situada na Praça do Comércio, Ala Oriental, 2.º,
1149-005 Lisboa (telefone: 218817000; fax: 218870068).

2 � Objecto de concurso:

a) Classificação segundo o anexo do Regulamento (CE),
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998; classe
36.14 �mobiliário para outros fins; categoria 45.33.2 �
trabalhos de canalização, categoria 45.33.3 � trabalhos de
instalação para distribuição de gás, categoria 45.31.1 � tra-
balhos de instalação eléctrica em edifícios;

b) Quantidade: de acordo com as medições do projecto de
execução;

c) Tipo de contrato a celebrar: contrato de fornecimento.

3 � Local � os bens a contratar serão fornecidos e montados no
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

4 � Prazo � 45 dias após a data da comunicação da adjudica-
ção.

5 � Nada a referir.
6 � Requisitos de admissão dos concorrentes � nos termos es-

tabelecidos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, podem apresentar propostas:

1) As entidades que não se encontrem em nenhuma das situa-
ções  previstas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e que possuam habilitação de
empreiteiro de obras públicas com os seguintes certificados:
5.ª categoria � 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias;

2) As entidades que não possuam cumulativamente os requi-
sitos estabelecidos no número anterior só poderão apresen-
tar propostas recorrendo a agrupamento de concorrentes nas
condições estabelecidas no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos bens ob-
jecto do concurso.

8 � a) Não é permitida a apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos.

b) Não são aceites propostas variantes.
9 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos

no n.º 10.1, alíneas c), d) e e) do programa de concurso, para efei-
tos de apreciação da capacidade técnica e financeira, nos termos do
n.º 4 do programa de concurso.

10 � Caso ocorra agrupamentos de empresas, estas deverão adop-
tar a forma jurídica de consórcio externo, se lhe vier a ser adjudi-
cado o fornecimento.

11 � a) O programa de concurso e caderno de encargos relati-
vos a este concurso deverão ser solicitados na firma Planimétrica,
L.da, situada na Travessa de São Plácido, 48, A (telefone:
213976155; fax: 213956458), nas horas normais de expediente.

b) Serão aceites os pedidos da documentação referida em alínea a)
até ao dia 11 de Janeiro de 2002.

c) O programa de concurso e caderno de encargos do presente
concurso tem o preço de 8000$, incluindo o valor do IVA, a liqui-
dar no acto de entrega, através de dinheiro ou cheque.

12 � a) As propostas terão de dar entrada no Serviço indicado
em n.º 1.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � até às 17 ho-
ras e 30 minutos do dia 15 de Janeiro de 2002, na Repartição Ad-
ministrativa da Direcção Regional de Edifícios de Lisboa.

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

13 � A abertura das propostas realizar-se-á às 10 horas do dia
16 de Janeiro de 2002, em sessão pública a que poderão assistir
todos os interessados, podendo intervir os concorrentes ou seus re-
presentantes devidamente credenciados.

14 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores por ordem decrescente
de importância:

Qualidade técnica da proposta � 60%;
Preço � 40%.
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15 � As propostas deverão ser válidas por 60 dias a contar da
data limite para a entrega das propostas.

16 � Outras informações:
16.1 � Preço base do concurso � 164 603 euros.
16.2 � Ao concorrente adjudicatário será determinado que apre-

sente no prazo máximo de seis dias úteis, após a aprovação da mi-
nuta do contrato, uma caução no montante correspondente a 5% do
valor máximo do contrato. Esta caução, emitida a favor da entidade
indicada em n.º 1, deverá revestir-se de uma das formas previstas no
artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e ser válida
enquanto o contrato produzir efeitos.

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

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comu-
nidades 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, 22 de
Novembro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., 22 de Novembro.

22 de Novembro de 2001. � O Director Regional, António Cer-
deira. 01-2-18 738

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

Observatório QCA III

Anúncio

Concurso público internacional para a realização do
estudo sobre a competitividade territorial e coesão
económica e social.

1 � Entidade adjudicante � Direcção-Geral do Desenvolvimento
Regional (DGDR)/Observatório do QCA III (OBSERV. QCA III),
sediados na Rua de São Julião, 63, 1149-030 Lisboa (telefone:
218814000; telefax: 218881111; e-mail: expediente@dgdr.pt).

2 � Objecto do concurso � realização do estudo sobre a
competitividade territorial e coesão económica e social.

3 � Local da entrega do estudo � DGDR.
4 � Duração do contrato � até 18 meses a contar da data da

celebração do contrato.
5 � Concorrentes � podem apresentar propostas os concorrentes

que não se encontrem em qualquer das situações referidas no n.º 1
do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Não são admitidas alterações de cláusulas do caderno de
encargos nem apresentação de variantes.

7 � Os concorrentes instruirão a respectiva proposta no termos
do previsto no programa de concurso, acompanhando-a dos do-
cumentos aí mencionados, relativos à capacidade técnica, financeira
e habilitações profissionais.

8 � a) Entidade a quem pode ser pedido o processo de con-
curso � DGDR/OBSERV. QCA III.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � até
ao último dia útil do prazo fixado para a apresentação das propos-
tas.

c) Custo do processo de concurso � 25 000$ que pode ser pago
em dinheiro ou cheque.

9 � a) Entidade a quem devem ser entregues ou enviadas as pro-
postas � DGDR/OBSERV. QCA III.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � até às 16 ho-
ras e 30 minutos do 52.º dia a contar da data do envio para publi-
cação do presente anúncio no JOCE.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � devem ser redigidos em língua portugue-
sa, ou no caso de o não ser, pela sua própria natureza ou origem,
serão acompanhados de tradução devidamente legalizada e em rela-
ção à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para to-
dos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público do concurso terá
lugar no dia útil imediato à data limite para a apresentação das pro-
postas pelas 10 horas, nas instalações da DGDR, podendo a ele
assistir qualquer interessado e intervir apenas os representantes de-
vidamente credenciados.

11 � Critério de adjudicação do contrato � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa de acordo com os
seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade técnica da proposta;
b) Qualificação da equipa técnica;
c) Preço e condições de pagamento.

12 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � 90 dias contados da data limite para a entrega das
propostas, considerando-se este prazo prorrogado por iguais perío-
dos se o concorrente nada requerer em contrário.

13 � Ao adjudicatário será exigida a prestação, a favor da
DGDR, de uma caução correspondente a 5% do valor total da ad-
judicação, com exclusão do IVA.

14 � Não foi publicado o anúncio indicativo.
15 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública e no JOCE no dia 21 de Novembro de 2001.
16 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa Nacio-

nal-Casa da Moeda, S. A. e no Serviço de Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias no dia 21 de Novembro de 2001.

O Director-Geral, Francisco Cordovil. 4-2-16 660

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural
e Ambiente

Anúncio

Concurso público internacional n.º 33/2001 � fiscaliza-
ção e coordenação de segurança da empreitada de
finalização da construção da tomada de água, deri-
vação e estação elevatória do Conchoso.

1 � O concurso é realizado pelo Instituto de Hidráulica, Enge-
nharia Rural e Ambiente, sito na Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-
-002 Lisboa (telefone: 218442200; telefax: 21842202; E-Mail
ihera@min-agricultura.pt).

2 � O objecto do concurso público internacional é a prestação de
serviços de fiscalização e coordenação de segurança da empreitada
de finalização da construção da tomada de água, derivação e esta-
ção elevatória do Conchoso.

a) Classificação Estatística de Produtos por Actividade a que se
refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93: divisão 74; grupo 74 20;
classe 74 20 30; categoria 74 20 30 00; subcategoria 74 20 30 00-2,
serviços de engenharia.

b) O concurso tem por objecto a fiscalização e a coordenação de
segurança dos trabalhos de escavação para a implantação da obra e
do canal de acesso ao Tejo; construção em betão armado da toma-
da de água e estação elevatória � 3640 m3; fornecimento, monta-
gem e ensaio do equipamento electromecânico e hidromecânico; 4
grupos de bombagem com capacidade de 700 l/s e 60 m.c.a. de ele-
vação; 2 pórticos rolantes com capacidade respectivamente de 30 KN
e 100 KN; 2 tamisadores, com ciltração de 2 mm, cada um para uma
capacidade de 2 m3/s; fornecimento, montagem e ensaio de instala-
ções eléctricas e instrumentação; posto de transformação com 2
transformadores de 1600 KVA, 30/0,66 KV e 2 transformadores
de 160 KVA, 30/0,4 KV; autómato programável; quadros eléctri-
cos e mesa de comando.

c) (Não aplicável);
d) (Não aplicável.)
3 � Local da prestação de serviços � Lezíria Grande de Vila

Franca de Xira, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lis-
boa.

4 � O prazo da prestação de serviços é de 24 meses e o preço
base do concurso é de euros 251 394,14 PTE 50 400 000$, com
exclusão do IVA.

5 � A equipa do prestador de serviços será composta por:

1 engenheiro civil, a tempo inteiro;
1 especialista em geotecnia, para o qual se estima uma ocupa-

ção de cerca de 10% da duração da prestação de serviços;
1 técnico de segurança, para o qual se estima uma ocupação de

cerca de dois dias/mês;
1 engenheiro ou engenheiro técnico mecânico e hidromecânico

para o qual se estima uma ocupação de cerca de 25% da
duração da prestação de serviços;
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1 engenheiro electrotécnico para o qual se estima uma ocupa-
ção de cerca de 25% da duração da prestação de serviços;

1 fiscal técnico, a tempo inteiro;
1 fiscal técnico com comprovada experiência em instalação de

equipamentos electromecânicos e hidromecânicos para o qual
se estima uma ocupação de cerca de 25% da duração da pres-
tação de serviços;

1 fiscal técnico com comprovada experiência em instalações
eléctricas e instrumentação para o qual se estima uma ocupa-
ção de cerca de 25% da duração da prestação de serviços;

1 equipa de topografia, constituída por topógrafo e porta-mi-
ras, para o qual se estima uma ocupação de cerca de 5% da
duração da prestação de serviços.

Estes técnicos deverão possuir habilitações e a experiência exi-
gida no artigo 20.º do caderno de encargos.

6 � Os concorrentes deverão proceder à identificação, nomes e
habilitações profissionais de todos os elementos que constituem a
equipa de fiscalização propostas de acordo com o caderno de encar-
gos.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
que constituem objecto do presente concurso.

8 � Não são admitidas propostas que apresentem alterações de
cláusulas do caderno de encargos, nem de propostas variantes.

9 � Para apreciação da capacidade profissional e técnica dos
concorrentes serão tidos em conta os currículos apresentados.

A capacidade financeira de cada concorrente é comprovada pe-
los valores dos rácios indicados que, através dos intervalos de varia-
ção referidos no quadro seguinte, correspondem, numa escala de 0
a 10, a diferentes níveis de qualificação:

Rácios financeiros

Intervalos de variação e níveis de qualificação

Nível
Rácios Intervalo de variação de

qualificação

Autonomia financeira (AF) ....... AF £ 0 0
0 < AF £ 0,10 2

Capital próprio 0,10 < AF £ 0,20 4
AF = ������ 0,20 < AF £ 0,30 6

Activo total 0,30 < AF £ 0,40 8
AF > 0,40 10

Liquidez reduzida (LR) ............. LR £ 0 0
0 < LR £ 0,50 2

Créditos + disponibilidades 0,50 < LR £ 0,75 4
LR = ��������� 0,75 < LR £ 1,00 6

Passivo c/ prazo 1,00 < LR £ 1,25 8
LR > 1,25 10

Solvabilidade (S) ....................... S £ 0 0
0 < S £ 0,25 2

Passivo c/prazo 0,25< S £ 0,50 4
S = ������ 0,50 < S £ 0,75 6

Passivo total 0,75 < S £ 1,00 8
S > 1,00 10

Por força do disposto nas alíneas b) e c) do artigo 35.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, os rácios são calculados para os
três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a cons-
tituição da empresa, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos.

Tendo em conta os níveis de qualificação obtidos em cada um dos
referidos rácios, calcula-se, primeiro, a média dos seus valores para
cada ano do período considerado (três ou menos conforme os ca-
sos) e, em seguida, determina-se o nível médio de qualificação atra-
vés da média dos valores médios anuais anteriormente calculados.
São excluídos os concorrentes que apresentem um valor deste nível
inferior a quatro, por se considerar que não reúnem as condições
mínimas para passarem à fase seguinte do concurso. São excluídos
os concorrentes cujo nível médio de qualificação seja menor ou igual
a quatro, por se considerar que não reúnem as condições mínimas
para passarem à fase seguinte do concurso.

Em caso de agrupamento de empresas, todas as empresas do agru-
pamento devem comprovar que são possuidoras dos referidos requi-
sitos mínimos, no âmbito da sua capacidade financeira, para passa-

rem à fase seguinte do concurso. Caso contrário, o agrupamento será
excluído e não passará à fase seguinte do concurso.

10 � 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
solidária, tendo em vista a celebração do contrato, nos termos do
Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, ou em agrupamento com-
plementar de empresas (ACE).

11 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso pode ser examinado na Divisão de
Obras e Fiscalização do IHERA (na morada indicado no
n.º 1), todos os dias úteis das 10 às 12 horas e das 14 ho-
ras e 30 minutos às 16 horas, até ao dia anterior ao do acto
público do concurso;

b) Os exemplares do processo de concurso podem ser adqui-
ridos à entidade indicada na alínea anterior, até cinco dias
antes do termo do prazo fixado para a entrega das propos-
tas;

c) O processo de concurso será fornecido mediante o paga-
mento em dinheiro ou cheque traçado, no valor de 15 000$,
IVA incluído à taxa de 17%, passado em nome de Insti-
tuto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA).

12 � a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no Ins-
tituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, sito na Avenida
de Afonso Costa, 3, 1949-002 Lisboa.

b) O limite para apresentação das propostas será às 16 horas do
dia 30 de Janeiro de 2002.

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

13 � O acto público de abertura das propostas realizar-se-á dia
31 de Janeiro de 2002, pelas 10 horas, no Instituto de Hidráulica,
Engenharia Rural e Ambiente (IHERA), sito na Avenida de Afonso
Costa, 3, 1949-002 Lisboa, podendo assistir todos os interessados e
intervir só os devidamente credenciados pelos concorrentes.

14 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os factores de classificação a seguir indi-
cados:

F1 � Preço � 40%;
F2 � Equipa técnica � 40%;
F3 � Mérito técnico da proposta � 20%.

15 � Prazo de manutenção das propostas � 60 dias contados a
partir da data limite para a sua entrega.

16 � O concorrente sobre o qual recaia a adjudicação deverá
prestar uma caução no valor de 5% do total da adjudicação, IVA
não incluído.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre con-

tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública e para o JOCE em 21 de Novembro de 2001.

20 � A recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. e pelo Serviço de Publicações Oficiais das Comuni-
dades Europeias foi em 21 de Novembro de 2001.

20 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente, o Vice-Presidente,
João Afonso. 4-2-16 659

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Norte

Anúncio

Concurso público para a empreitada de construção de
um pavilhão desportivo (30 × 16 c/sala especializada),
incluindo arranjos de espaços exteriores da Escola
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Penafiel n.º 2, conce-
lho de Penafiel.

1 � Concurso público promovido pela Direcção Regional de
Educação 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.
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3 � a) Local de execução � Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de
Penafiel n.º 2, Rua de 3 de Março, Guefulhe, 4560-641 Penafiel.

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 ilumi-
nação exterior por série de preços, tudo de acordo com os projec-
tos, programa de concurso e caderno de encargos.

CPV: 45211531-0.
c) O valor para efeito do concurso é de € 549 495,69 (PTE 110 163 995$),

não incluindo o IVA.
4 � Prazo de execução � 210 dias a iniciar no 1.º trimestre do

ano de 2002.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Direcção de Serviços de Recursos Mate-
riais da Direcção Regional de Educação do Norte, Rua de António
Carneiro, 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 da 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 (PTE 18 500$),
incluindo de IVA.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas e 30
minutos 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 Recur-
sos Materiais da Direcção Regional de Educação do Norte, Rua de
António Carneiro, 8, 4300 Porto.

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

7 � 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 da entrega das
propostas, pelas 10 horas, na Direcção de Serviços de Recursos
Materiais, Rua de António Carneiro, 8, 4300 Porto.

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

9 � 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.

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

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

Certificado de Classificação de Empreiteiro de Obras Públicas, emi-
tido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
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 clas-
ses correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos que
lhe respeitam, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos 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 trabalhos
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 do 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 atem-
pada execução da obra posta a concurso, nomeadamente:

e.1) Declaração respeitante ao volume de negócios glo-
bal e ao volume de obras da empresa em cada um dos
último três anos;

e.2) Lista de obras mais importantes concluídas nos úl-
timos 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 direc-
tor e encarregado geral responsáveis pela orientação da
obra.

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

11.3 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
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;

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 Público 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, 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 da proposta economicamente mais
vantajosa � através da ponderação dos seguintes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
P = preço.

e segundo a expressão:

Cp = 0,6 Vt + 0,4 P

em que:

Cp = classificação da proposta.

Na valia técnica das propostas serão apreciados os seguintes
subfactores com a ponderação:

Nota justificativa do preço proposto � 5%;
Lista de preços unitários � 25%;
Programa de trabalhos � 25%;
Plano de pagamentos � 15%;
Memória descritiva e justificativa � 30%.

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

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

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

17 � Data de recebimento do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 21 de Novembro de 2001.

Pelo Director Regional, o Director Regional-Adjunto, Lino Fer-
reira. 10-2-126 738
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Anúncio

Concursos públicos

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

Torna-se público que se encontram abertos os concursos públicos, cujo objecto se indica no n.º 2 deste anúncio:

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPVC), Largo das Dores, 4490 Póvoa de Varzim
(telefone: 2520603; fax: 252611028).

2 � Objecto dos concursos públicos:

Número
do Designação do concurso Data/hora de entrega das propostas Data/hora de abertura das propostas

concurso

110001/2002 Gases medicinais ......................................... Até às 17 horas do 15.º dia, após Às 10 horas do 1.º dia útil seguinte
publicação no Diário da Repú- à data limite para apresentação de
blica. propostas.

120001/2002 Material de tratamento ................................ Até às 17 horas do 15.º dia, após Às 14 horas e 30 minutos do 1.º dia
publicação no Diário da Repú- útil seguinte à data limite para apre-
blica. sentação de propostas.

120002/2002 Material de electromedicina ........................ Até às 17 horas do 16.º dia, após Às 10 horas do 1.º dia útil seguinte
publicação no Diário da Repú- à data limite para apresentação de
blica. propostas.

120003/2002 Material p/bloco operatório irrecuperável Até às 17 horas do 16.º dia, após Às 14 horas e 30 minutos do 1.º dia
publicação no Diário da Repú- útil seguinte à data limite para apre-
blica. sentação de propostas.

140004/2002 Material de higiene e limpeza ..................... Até às 17 horas do 17.º dia, após Às 10 horas do 1.º dia útil seguinte
publicação no Diário da Repú- à data limite para apresentação de
blica. propostas.

150005/2002 Material administrativo ............................... Até às 17 horas do 17.º dia, após Às 14 horas e 30 minutos do 1.º dia
publicação no Diário da Repú- útil seguinte à data limite para apre-
blica. sentação de propostas.

3 � Serviço de Aprovisionamento do CHPVC, Largo das Dores,
4490 Póvoa de Varzim.

4 � Data de duração e conclusão do fornecimento � os contra-
tos de fornecimento estarão em vigor durante o ano de 2002 e ter-
minarão a 31 de Dezembro.

5 � Nos dois anos subsequentes poder-se-á recorrer ao 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.

6 � São admitidas propostas parciais de fornecimento.
7 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos, sendo no entanto admissíveis
propostas com variantes em relação à proposta base, em número
máximo de uma.

8 � a) Os processo dos concursos podem ser consultados no
Serviço de Aprovisionamento do CHPVC, sito na morada indicada
no n.º 1, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas, até ao último dia do prazo de apresentação de
propostas.

b) As cópias dos programas e cadernos de encargos dos concur-
sos serão entregues ou enviados aos interessados nos quatro dias sub-
sequentes à recepção do pedido, desde que solicitados em tempo útil
e mediante o pagamento do respectivo custo.

c) O custo dos documentos referidos na alínea anterior é de 3000$
(IVA incluído) que poderá ser pago em dinheiro, cheque ou vale de
correio, à ordem de Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do
Conde, podendo ser remetidos aos interessados pelo correio mediante
o pagamento antecipado da quantia acima referida acrescida de
1000$ para portes de correio.

9 � As propostas redigidas em língua portuguesa e acompanha-
das dos documentos previstos no programa de concurso, serão en-
tregues ou enviadas ao Serviço de Aprovisionamento do Centro

Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Largo das Dores,
4490 Póvoa de Varzim, conforme indicado no n.º 1.

10 � O critério de adjudicação do contrato será o da proposta
economicamente mais vantajosa, sendo a apreciação das propostas
baseada nos seguintes factores, por ordem decrescente da sua impor-
tância:

a) Qualidade;
b) Preço;
c) Prazo de entrega;
d) Condição de pagamento.

11 � A sessão pública de abertura das propostas ocorrerá con-
forme indicado no quadro do n.º 2, no Serviço de Aprovisionamen-
to do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Largo
das Dores, 4490 Póvoa de Varzim, podendo assistir e intervir no acto
público os representantes das empresas concorrentes que se encon-
trem devidamente credenciados.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um prazo mínimo de 90 dias a contar da data limite para
entrega das propostas.

O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por
iguais períodos, para os concorrentes que nada requererem em con-
trário.

13 � O(s) adjudicatário(s) de contrato superior a 10 000 000$
PTE/2 004 820 000 € com exclusão do IVA, deverão celebrar con-
trato escrito.

14 � Este anúncio foi enviado e recepcionado na Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, S. A. para publicação no Diário da Repú-
blica, 3.ª série em 20 de Novembro de 2001.

20 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Barce-
los Monteiro. 06-2-054 678
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Hospital Distrital de Santarém

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 110012 � aquisição
de gases medicinais para 2002

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Santarém, Ave-
nida de Bernardo Santareno, 2000-153 Santarém.

1.1 � Telefone: 243300879.
1.2 � Fax: 243300224.
2 � Objecto do concurso público:

a) Fornecimento de gases medicinais � categoria 24.11.1;
b) As quantidades constantes do caderno de encargos;
c) O contrato a celebrar visa o fornecimento de gases medicinais.

3 � Local de entrega dos bens � os bens deverão ser entregues
na recepção do Serviço de Aprovisionamento do Hospital Distrital
de Santarém.

4 � Início e fim do contrato � o contrato tem o seu início na data
da sua assinatura e o seu termo em 31 de Dezembro de 2002.

5 � Propostas com condições divergentes:
5.1 � Não são admitidas propostas que contenham alterações de

cláusulas do caderno de encargos, quer sejam restritivas, condicio-
nais, resolutórias ou excepcionais.

5.2 � É admitida apresentação de propostas para o fornecimento
da totalidade dos bens postos a concurso.

6 � Processo do concurso:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos, estão
patentes para consulta no Serviço de Aprovisionamento do
Hospital Distrital de Santarém, sito na morada indicada em
1, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, todos os
dias úteis, até ao dia e hora da realização do acto público
do concurso;

b) A documentação referida na alínea anterior poderá ser so-
licitada para o Serviço de Aprovisionamento do HDS, até
ao fim do segundo terço do prazo fixado para a entrega das
propostas;

c) O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
5000$, acrescido de IVA à taxa de 17%, a liquidar em di-
nheiro ou cheque no acto de aquisição, debitando-se cus-
tos de expedição em caso de envio pelo correio.

7 � Data limite para entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas ao Servi-
ço de Aprovisionamento do Hospital Distrital de Santarém,
Avenida de Bernardo Santareno, 2000-153 Santarém;

b) A data limite de apresentação das propostas termina às 16
horas e 30 minutos do 15.º dia a contar da data da publi-
cação do anúncio no Diário da República;

c) As propostas e as candidaturas, bem como os documentos
que as acompanham, devem ser redigidos em língua portu-
guesa ou não o sendo deverão ser acompanhados de tradu-
ção devidamente legalizada, em relação à qual o concorrente
declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os
respectivos originais.

8 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso decorrerá no Serviço de
Aprovisionamento do Hospital, pelas 10 horas e 30 minu-
tos, no dia útil imediato à data limite para apresentação das
propostas;

b) Ao acto público do concurso pode assistir qualquer interes-
sado, apenas podendo nele intervir os concorrentes seus
representantes, desde que devidamente credenciados.

9 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta de mais baixo preço.

10 � Prazo de manutenção das propostas � o prazo mínimo du-
rante o qual os concorrentes são obrigados a manter as propostas é
de dias (mínimo 60 dias), contados da data limite para a sua entrega.

11 � Outras informações:

a) Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e inter-
pretação dos elementos patenteados devem ser solicitados,
por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para a apre-
sentação das propostas;

b) Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será
exigida uma caução, a favor da entidade pública contratante,
correspondente a 5% do valor da adjudicação com exclu-
são do IVA;

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias, contados
a partir da data de aceitação da factura.

12 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia relativo a esta aquisição.

13 � Data do envio do anúncio para publicação � este anúncio
foi enviado para publicação no Diário da República em 21 de No-
vembro de 2001.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação � este anún-
cio foi recebido para publicação na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. em 21 de Novembro de 2001.

21 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, José
Rianço Josué. 4-2-16 661

Anúncio

Concurso público n.º 120012 � aquisição
de material penso

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Santarém, Ave-
nida de Bernardo Santareno, 2000 Santarém.

1.1 � Telefone: 243300225.
1.2 � Fax: 243300224.
2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria do bem: 24.42.2;
b) Quantidades: as descritas no caderno de encargos;
c) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens referidos na

alínea a).

3 � Local de entrega dos bens � os bens deverão ser entregues
na recepção do Serviço de Aprovisionamento do Hospital Distrital
de Santarém.

4 � Início e fim do contrato � o contrato tem o seu início na data
da sua assinatura e o seu termo em 31 de Dezembro de 2002.

5 � Propostas com condições divergentes:
5.1 � Não são admitidas propostas que contenham alterações de

cláusulas do caderno de encargos, quer sejam restritivas, condicio-
nais, resolutórias ou excepcionais.

5.2 � É admitida apresentação de propostas para o fornecimento
da totalidade ou parte dos bens postos a concurso.

6 � Processo do concurso:

a) O programa do concurso e o caderno de encargos, estão
patentes para consulta no Serviço de Aprovisionamento do
Hospital Distrital de Santarém, sito na morada indicada em
1, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, todos os
dias úteis, até ao dia e hora da realização do acto público
do concurso;

b) A documentação referida na alínea anterior poderá ser so-
licitada para o Serviço de Aprovisionamento do HDS, até
ao fim do segundo terço do prazo fixado para a entrega das
propostas;

c) O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
5000$, acrescido de IVA à taxa de 17%, a liquidar em di-
nheiro ou cheque no acto de aquisição, debitando-se cus-
tos de expedição em caso de envio pelo correio.

7 � Data limite para entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas ao Servi-
ço de Aprovisionamento do Hospital Distrital de Santarém,
Avenida de Bernardo Santareno, 2000 Santarém;

b) A data limite de apresentação das propostas termina às 17
horas do 15.º dia a contar da data da publicação do anún-
cio no Diário da República;

c) As propostas e as candidaturas, bem como os documentos
que as acompanham, devem ser redigidos em língua portu-
guesa ou não o sendo deverão ser acompanhados de tradu-
ção devidamente legalizada, em relação à qual o concorrente
declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os
respectivos originais.

8 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso decorrerá no Serviço de Apro-
visionamento do Hospital, pelas 10 horas, no dia útil ime-
diato à data limite para apresentação das propostas;
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b) Ao acto público do concurso pode assistir qualquer interes-
sado, apenas podendo nele intervir os concorrentes seus
representantes, desde que devidamente credenciados.

9 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita pelo cri-
tério do mais baixo preço.

10 � Prazo de manutenção das propostas � o prazo mínimo du-
rante o qual os concorrentes são obrigados a manter as propostas é
de dias (mínimo 60 dias), contados da data limite para a sua entrega.

11 � Outras informações:

a) Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e inter-
pretação dos elementos patenteados devem ser solicitados,
por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para a apre-
sentação das propostas;

b) Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será
exigida uma caução, a favor da entidade pública contratante,
correspondente a 5% do valor da adjudicação com exclu-
são do IVA;

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias, contados
a partir da data de aceitação da factura.

12 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia relativo a esta aquisição.

13 � Data do envio do anúncio para publicação � este anúncio
foi enviado para publicação no Diário da República em 21 de No-
vembro de 2001.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação � este anún-
cio foi recebido para publicação na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., no dia 21 de Novembro de 2001.

O Administrador-Delegado, José Rianço Josué. 4-2-16 662

Hospital de São Marcos

Anúncio

Concurso público internacional n.º 200023

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209045; fax:
253209092).

2 � Objecto do concurso público:

a) O objecto do contrato consiste, de acordo com as cláusu-
las técnicas descritas na parte II deste caderno de encargos,
no fornecimento de pacemakers e acessórios da categoria
33.10.18, com referência à Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) As quantidades dos bens a adquirir são as indicadas na
parte IV do caderno de encargos do presente concurso;

c) (Não aplicável);
d) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens a concurso.

3 � Local de entrega � Hospital de São Marcos, Largo de Car-
los Amarante, 4701-965 Braga.

4 � Prazo de execução � até 31 de Dezembro de 2002, com
início na data de adjudicação ou da celebração do contrato.

5 e 6 � (Não aplicáveis.)
7 � São permitidas propostas parciais.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos.
Não são admitidas propostas com variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter profissional, téc-

nico e económico devem os concorrentes apresentar a documenta-
ção indicada nas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 36.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consór-
cio, ou outras, desde que aceites pelo Hospital de São Marcos,
quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo do concurso está patente para consulta pú-
blica na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Mar-
cos, sito na morada indicada em 1, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos, e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, podendo ser pe-
dido por escrito para o Apartado 2242, 4701-965 Braga.

b) Os documentos podem ser pedidos na Repartição de Aprovi-
sionamentos até ao dia 4 de Janeiro de 2002.

c) Os documentos podem ser adquiridos mediante o pagamento pré-
vio, na tesouraria deste Hospital, da importância de 6000$ (€ 29,93).

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço indicado em 11.
b) A data limite para a apresentação das propostas termina às 17

horas e 30 minutos do dia 11 de Janeiro de 2002. (Esta data foi
calculada na base de 52 dias seguidos a contar da data do envio do
anúncio para publicação).

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou
acompanhadas de tradução legalizada.

13 � O acto público da abertura das propostas terá lugar no dia
14 de Janeiro de 2002, pelas 10 horas e 30 minutos, no serviço in-
dicado em 11, podendo assistir ao mesmo qualquer interessado,
apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes,
devidamente credenciados para tal.

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

a) Preço � 50%;
b) Qualidade � 45%;
c) Prazo de entrega � 5%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
até 90 dias da data do acto público de abertura das propostas.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução
no valor máximo de 5% do valor total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.

17 � Não há publicação prévia de anúncio de informação.
18 � [...]
19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, no
dia 20 de Novembro de 2001.

20 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. 20 de Novembro de 2001 e no Serviço de Publi-
cações Oficiais das Comunidades Europeias  em [...]

20 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Lino
Henrique Soares Mesquita Machado. 06-2-054 667

Anúncio

Concurso público internacional n.º 200024

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209045; fax:
253209092).

2 � Objecto do concurso público:

a) O objecto do contrato consiste, de acordo com as cláusu-
las técnicas descritas na parte II deste caderno de encargos,
no fornecimento de gases medicinais do grupo 24.1, com
referência à Classificação Estatística de Produtos por Acti-
vidade, a que se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de De-
zembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de
1998;

b) As quantidades dos bens a adquirir são as indicadas na
parte IV do caderno de encargos do presente concurso;

c) (Não aplicável);
d) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens a concurso.

3 � Local de entrega � Hospital de São Marcos, Largo de Car-
los Amarante, 4701-965 Braga.

4 � Prazo de execução � até 31 de Dezembro de 2002, com
início na data de adjudicação ou da celebração do contrato.

5 e 6 � (Não aplicáveis.)
7 � São permitidas propostas parciais.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos.
Não são admitidas propostas com variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter profissional, téc-

nico e económico devem os concorrentes apresentar a documenta-
ção indicada nas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 36.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consór-
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cio, ou outras, desde que aceites pelo Hospital de São Marcos,
quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo do concurso está patente para consulta pú-
blica na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Mar-
cos, sito na morada indicada em 1, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos, e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, podendo ser pe-
dido por escrito para o Apartado 2242, 4701-965 Braga.

b) Os documentos podem ser pedidos na Repartição de Aprovi-
sionamentos até ao dia 4 de Janeiro de 2002.

c) Os documentos podem ser adquiridos mediante o pagamento pré-
vio, na tesouraria deste Hospital, da importância de 6000$ (€ 29,93).

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço indicado
em 11.

b) A data limite para a apresentação das propostas termina às 17
horas e 30 minutos do dia 11 de Janeiro de 2002. (Esta data foi
calculada na base de 52 dias seguidos a contar da data do envio do
anúncio para publicação).

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou
acompanhadas de tradução legalizada.

13 � O acto público da abertura das propostas terá lugar no dia
15 de Janeiro de 2002, pelas 10 horas e 30 minutos, no serviço in-
dicado em 11, podendo assistir ao mesmo qualquer interessado,
apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes,
devidamente credenciados para tal.

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

a) Preço � 50%;
b) Qualidade � 30%;
c) Prazo de entrega � 20%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
até 90 dias da data do acto público de abertura das propostas.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução
no valor máximo de 5% do valor total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.

17 � Não há publicação prévia de anúncio de informação.
18 � [...]
19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, no
dia 20 de Novembro de 2001.

20 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. 20 de Novembro de 2001 e no Serviço de Publi-
cações Oficiais das Comunidades Europeias em [...]

20 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Lino
Henrique Soares Mesquita Machado. 06-2-054 668

Anúncio

Concurso público n.º 200025

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209045; fax:
253209092).

2 � Objecto do concurso público:

a) O objecto do contrato consiste, de acordo com as cláusu-
las técnicas descritas na parte II deste caderno de encargos,
na prestação de serviços de limpeza da categoria 74.60.1,
com referência à Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro, 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) (Não aplicável);
c) (Não aplicável);
d) O contrato a celebrar visa a prestação dos serviços a con-

curso.

3 � Local de prestação � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga.

4 � Prazo de execução � até 31 de Dezembro de 2002, com
início na data de adjudicação ou da celebração do contrato.

5 e 6 � (Não aplicáveis.)
7 � São permitidas propostas parciais.

8 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações
de cláusulas do caderno de encargos.

Não são admitidas propostas com variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter profissional, téc-

nico e económico devem os concorrentes apresentar a documenta-
ção indicada nas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 36.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consór-
cio, ou outras, desde que aceites pelo Hospital de São Marcos,
quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo do concurso está patente para consulta pú-
blica na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Mar-
cos, sito na morada indicada em 1, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos, e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, podendo ser pe-
dido por escrito para o Apartado 2242, 4701-965 Braga.

b) Os documentos podem ser pedidos na Repartição de Aprovi-
sionamentos até ao dia 4 de Janeiro de 2002.

c) Os documentos podem ser adquiridos mediante o pagamento pré-
vio, na tesouraria deste Hospital, da importância de 4000$ (€ 19,95).

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço indicado em 11.
b) A data limite para a apresentação das propostas termina às 17

horas e 30 minutos do dia 11 de Janeiro de 2002. (Esta data foi
calculada na base de 52 dias seguidos a contar da data do envio do
anúncio para publicação).

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou
acompanhadas de tradução legalizada.

13 � O acto público da abertura das propostas terá lugar no dia
17 de Janeiro de 2002, pelas 10 horas, no serviço indicado em 11,
podendo assistir ao mesmo qualquer interessado, apenas podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente cre-
denciados para tal.

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

a) Preço � 45%;
b) Qualidade técnica � 40%;
c) Experiência em serviços de saúde � 15%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
até 90 dias da data do acto público de abertura das propostas.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução
no valor máximo de 5% do valor total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.

17 � Não há publicação prévia de anúncio de informação.
18 � [...]
19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, no
dia 20 de Novembro de 2001.

20 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. 20 de Novembro de 2001 e no Serviço de Publi-
cações Oficiais das Comunidades Europeias em [...]

20 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Lino
Henrique Soares Mesquita Machado. 06-2-054 665

Anúncio

Concurso público n.º 200028

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209045; fax:
253209092).

2 � Objecto do concurso público:

a) O objecto do contrato consiste, de acordo com as cláusu-
las técnicas descritas na parte II deste caderno de encargos,
na prestação de serviços de vigilância e segurança da cate-
goria 74.60.1, com referência à Classificação Estatística de
Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Re-
gulamento (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) (Não aplicável);
c) (Não aplicável);
d) O contrato a celebrar visa a prestação dos serviços a con-

curso.
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3 � Local de prestação � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga.

4 � Prazo de execução � até 31 de Dezembro de 2002, com
início na data de adjudicação ou da celebração do contrato.

5 e 6 � (Não aplicáveis.)
7 � São permitidas propostas parciais.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos.
Não são admitidas propostas com variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter profissional, téc-

nico e económico devem os concorrentes apresentar a documenta-
ção indicada nas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 36.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consór-
cio, ou outras, desde que aceites pelo Hospital de São Marcos,
quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo do concurso está patente para consulta pú-
blica na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Mar-
cos, sito na morada indicada em 1, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos, e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, ou pedido para
o Apartado 2242, 4701-965 Braga.

b) Os documentos podem ser pedidos na Repartição de Aprovi-
sionamentos até ao dia 4 de Janeiro de 2002.

c) Os documentos podem ser adquiridos mediante o pagamento pré-
vio, na tesouraria deste Hospital, da importância de 4000$ (€ 19,95).

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço indicado em 11.
b) A data limite para a apresentação das propostas termina às 17

horas e 30 minutos do dia 11 de Janeiro de 2002. (Esta data foi
calculada na base de 52 dias seguidos a contar da data do envio do
anúncio para publicação).

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou
acompanhadas de tradução legalizada.

13 � O acto público da abertura das propostas terá lugar no dia
16 de Janeiro de 2002, pelas 10 horas, no serviço indicado em 11,
podendo assistir ao mesmo qualquer interessado, apenas podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente cre-
denciados para tal.

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

a) Preço total � 70%;
b) Experiência e qualidade na área de protecção e vigilância

em estabelecimentos hospitalares, devidamente documenta-
das � 30%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
até 90 dias da data do acto público de abertura das propostas.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução
no valor máximo de 5% do valor total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.

17 � Não há publicação prévia de anúncio de informação.
18 � [...]
19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, no
dia 20 de Novembro de 2001.

20 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. 20 de Novembro de 2001 e no Serviço de Publi-
cações Oficiais das Comunidades Europeias  em [...]

20 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Lino
Henrique Soares Mesquita Machado. 06-2-054 666

Anúncio

Concursos públicos

1 � Entidade adjudicante � Hospital de São Marcos, Largo de
Carlos Amarante, 4701-965 Braga (telefone: 253209045; fax:
253209092).

2 � Objecto do concurso público:

a) O objecto do contrato consiste, de acordo com as cláusu-
las técnicas descritas na parte II deste caderno de encargos,
no fornecimento dos produtos constantes do mapa a seguir
indicado, com referência à Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998;

b) As quantidades dos bens a adquirir são as indicadas na
parte IV do caderno de encargos para cada um dos concur-
sos;

c) (Não aplicável);
d) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens a concurso.

Número
do Descrição Data/hora limite para o pedido Data/hora limite para a entrega Data/hora limite para a abertura

concurso de documentos das propostas das propostas

200010 Sistemas para bombas perfusoras Até às 17 horas e 30 minu- Até às 17 horas e 30 minu- Às 10 horas e 30 minutos do
e infusoras CPA � 33.10.15. tos do dia 21 de Dezem- tos do dia 31 de Dezem- dia 2 de Janeiro de 2002.

bro de 2001. bro de 2001.

200011 Produtos de higiene e protecção Até às 17 horas e 30 minu- Até às 17 horas e 30 minu- Às 14 horas e 30 minutos do
CPA 21.22.12. tos do dia 21 de Dezem- tos do dia 31 de Dezem- dia 2 de Janeiro de 2002.

bro de 2001. bro de 2001.

200014 Películas radiográficas, revelador Até às 17 horas e 30 minu- Até às 17 horas e 30 minu Às 10 horas e 30 minutos do
e fixador CPA 33.10.1. tos do dia 21 de Dezem- tos do dia 31 de Dezem- dia 3 de Janeiro de 2002.

bro de 2001. bro de 2001.

200022 Próteses da anca CPA 33.10.17 Até às 17 horas e 30 minu- Até às 17 horas e 30 minu- Às 14 horas e 30 minutos do
tos do dia 21 de Dezem- tos do dia 31 de Dezem- dia 3 de Janeiro de 2002.
bro de 2001. bro de 2001.

200026 Próteses do joelho CPA 33.10.17 Até às 17 horas e 30 minu- Até às 17 horas e 30 minu- Às 10 horas e 30 minutos do
tos do dia 21 de Dezem- tos do dia 31 de Dezem- dia 4 de Janeiro de 2002.
bro de 2001. bro de 2001.

3 � Local de entrega � Hospital de São Marcos, Largo de Car-
los Amarante, 4701-965 Braga.

4 � Prazo de execução � até 31 de Dezembro de 2002, com
início na data de adjudicação ou da celebração do contrato.

5 e 6 � (Não aplicáveis.)
7 � São permitidas propostas parciais.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos.
Não são admitidas propostas com variantes.
9 � Para apreciação das condições de carácter profissional, téc-

nico e económico devem os concorrentes apresentar a documenta-

ção indicada nas alíneas c), e) e f) do n.º 1 do artigo 36.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consór-
cio, ou outras, desde que aceites pelo Hospital de São Marcos,
quando lhe for adjudicado o contrato.

11 � a) O processo do concurso está patente para consulta pú-
blica na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de São Mar-
cos, sito na morada indicada em 1, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos, e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, ou pedido para
o Apartado 2242, 4701-965 Braga.
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b) Os documentos podem ser pedidos na Repartição de Aprovi-
sionamentos até ao dia fixado no n.º 2.

c) Os documentos podem ser adquiridos mediante o pagamento pré-
vio, na tesouraria deste Hospital, da importância de 6000$ (€ 29,93).

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao Serviço indicado em 11.
b) As datas limite para a apresentação das propostas são as cons-

tante no n.º 2 e foram calculadas na base de 40 dias seguidos a con-
tar da data do envio do anúncio para publicação.

c) Só são aceites propostas redigidas em língua portuguesa, ou
acompanhadas de tradução legalizada.

13 � O acto público da abertura das propostas terá lugar con-
forme o indicado em 2, e no Serviço indicado em 11, podendo as-
sistir ao mesmo qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados para
tal.

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

Preço � 50%;
Qualidade � 45%;
Prazo de entrega � 5%.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
até 90 dias da data do acto público de abertura das propostas.

16 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, pode ser exigida ao adjudicatário a prestação de caução
no valor máximo de 5% do valor total do fornecimento, com exclu-
são do IVA.

17 � Não há publicação prévia de anúncio de informação.
18 � [...]
19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República, no dia 20 de Novembro de 2001.
20 � Este anúncio foi recepcionado na Imprensa Nacional-Casa

da Moeda, S. A. em 20 de Novembro de 2001.

20 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Lino
Henrique Soares Mesquita Machado. 06-2-054 664

Hospital de São Pedro � Vila Real

Anúncio

Concurso público I. n.º 69/2002 � aquisição de 1 TAC
para o Hospital de São Pedro � Vila Real

1 � Entidade contratante � Hospital de São Pedro � Vila Real,
sito na Avenida da Noruega, 5000 Vila Real (telefone: 259300500;
fax: 250300507).

2 � Procedimento de adjudicação � concurso público, nos ter-
mos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Objecto do concurso � fornecimento e montagem de 1 TAC
ao Hospital de São Pedro � Vila Real.

4 � Designação do serviço � a proposta deverá responder à des-
crição constante do programa do concurso e das cláusulas técnicas
do caderno de encargos.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo do presente concurso está patente para consulta
pública na Repartição de Aprovisionamento do Hospital de
São Pedro � Vila Real, nas horas normais de expediente;

b) Pagamento � 20 000$ acrescido do IVA à taxa legal em
vigor (17%), a pagar, em dinheiro ou cheque passado a
favor do Centro Hospitalar de Vila Real, Peso da Régua,
na tesouraria do Hospital de São Pedro � Vila Real.

6 � Apresentação das propostas:

a) Local da entrega das propostas � Repartição de Aprovisio-
namento do Hospital de São Pedro � Vila Real;

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as
propostas devem ser entregues, contra recibo, ou enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, até às 17
horas do dia 11 de Janeiro de 2002;

c) As propostas são obrigatoriamente redigidas em língua por-
tuguesa.

7 � Acto público do concurso:

a) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar
no dia 14 de Janeiro de 2002, pelas 15 horas, na Reparti-
ção de Aprovisionamento do Hospital de São Pedro � Vila
Real;

b) Qualquer interessado poderá assistir ao acto público mas
nele só poderão intervir as pessoas devidamente credencia-
das pelos concorrentes para esse efeito.

8 � Instrução de candidatura � os concorrentes deverão obriga-
toriamente instruir a candidatura com os documentos exigidos no
programa do concurso.

9 � Critérios de adjudicação � os constantes do caderno de en-
cargos.

10 � Não são exigidas cauções para habilitação ao concurso. A
caução definitiva será de 5% do valor da adjudicação.

11 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias úteis con-
tados a partir da data da abertura das propostas.

12 � Data do envio do anúncio para publicação no JOCE e no
Diário da República, 3.ª série � 20 de Novembro de 2001.

13 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. � 21 de Novembro de 2001.

A Chefe da Repartição de Aprovisionamento, Emília Maria Go-
mes de Oliveira. 10-2-126 742

Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães

Anúncio

Concurso público n.º 20/2002 � fornecimento de rea-
gentes para o Laboratório de Anatomia Patológica do
Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães para o
ano de 2002.

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � Processamento escolhido � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para vigo-
rar durante o ano de 2002.

3 � Descrição dos bens a fornecer � fornecimento de reagentes
para o Laboratório de Anatomia Patológica do HSO � Guimarães
para o ano de 2002.

Categoria dos bens segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade a que se refere o 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, categoria 24.42.2
e subcategoria 24.42.23.

4 � Prazo e duração do fornecimento � fornecimento contínuo
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002, fornecimento esse su-
jeito a programação de entregas a indicar pelo HSO � Guimarães.

5 � Local da entrega � Hospital da Senhora da Oliveira � Gui-
marães.

6 � Propostas variantes � não serão admitidas variantes não pre-
vistas no caderno de encargos.

7 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

8 � a) Pedido de documentação � o caderno de encargos pode
ser adquirido e ou solicitado na Repartição de Aprovisionamento do
HSO � Guimarães, no endereço indicado no n.º 1, nos dias úteis e
horas de expediente (de segunda-feira a sexta-feira até às 17 horas
e 30 minutos).

b) O preço do caderno de encargos é de € 12,47 (2500$ PTE) a
liquidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � 27 de Dezem-
bro de 2001 até às 16 horas.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública � os representantes dos concorrentes devem estar devida-
mente credenciados para o efeito.
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b) Data, hora e local � 28 de Dezembro de 2001, pelas 10 horas
e no local indicado no n.º 1, Repartição de Aprovisionamento.

11 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem Iva.

12 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

13 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

14 � a) Prazo de validade da proposta � até 26 de Fevereiro de
2002.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-
do, se os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores:

Qualidade;
Experiência com os produtos;
Preço;
Adequação da embalagem ao consumo previsto;
Utilização em centros considerados de referência;
Prazo de entrega.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou possa apresen-
tar vantagens técnicas e financeiras, pode optar-se pela repartição do
fornecimento por mais de um concorrente.

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
17 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está

abrangido pelo acordo sobre contratos públicos de aprovisionamen-
to aprovado pela decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e outra legislação aplicável.

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

20 � Data de recepção do anúncio � 20 de Novembro de 2001,
para publicação no Diário da República.

16 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 673

Anúncio

Concurso público n.º 21/2002 � fornecimento de rea-
gentes em tiras (diagnóstico rápido) ao Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães para o ano de 2002.

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � Processamento escolhido � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para vigo-
rar durante o ano de 2002.

3 � Descrição dos bens a fornecer � fornecimento de reagentes
em tiras (diagnóstico rápido) ao HSO � Guimarães para o ano de
2002.

Categoria dos bens segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade a que se refere o 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, categoria 24.42.2
e subcategoria 24.42.23.

4 � Prazo e duração do fornecimento � fornecimento contínuo
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002, fornecimento esse su-
jeito a programação de entregas a indicar pelo HSO � Guimarães.

5 � Local da entrega � Hospital da Senhora da Oliveira � Gui-
marães.

6 � Propostas variantes � não serão admitidas variantes não pre-
vistas no caderno de encargos.

7 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

8 � a) Pedido de documentação � o caderno de encargos pode
ser adquirido e ou solicitado na Repartição de Aprovisionamento do
HSO � Guimarães, no endereço indicado no n.º 1, nos dias úteis e
horas de expediente (de segunda-feira a sexta-feira até às 17 horas
e 30 minutos).

b) O preço do caderno de encargos é de € 12,47 (2500$ PTE) a
liquidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � 27 de Dezem-
bro de 2001 até às 16 horas.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública � os representantes dos concorrentes devem estar devida-
mente credenciados para o efeito.

b) Data, hora e local � 28 de Dezembro de 2001, pelas 15 horas
e no local indicado no n.º 1, Repartição de Aprovisionamento.

11 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem Iva.

12 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

13 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

14 � a) Prazo de validade da proposta � até 26 de Fevereiro de
2002.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-
do, se os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores:

Qualidade;
Parecer dos utilizadores;
Preço;
Assistência pós venda;
Prazo de entrega.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou possa apresen-
tar vantagens técnicas e financeiras, pode optar-se pela repartição do
fornecimento por mais de um concorrente.

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
17 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está

abrangido pelo acordo sobre contratos públicos de aprovisionamen-
to aprovado pela decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e outra legislação aplicável.

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

20 � Data de recepção do anúncio � 20 de Novembro de 2001,
para publicação no Diário da República.

16 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 674

Anúncio

Concurso público n.º 18/2002 � fornecimento de rea-
gentes para o Serviço de Imunohemoterapia �
Serologia Transfusional � do Hospital da Senhora da
Oliveira � Guimarães para o ano de 2002.

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).
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2 � Processamento escolhido � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para vigo-
rar durante o ano de 2002.

3 � Descrição dos bens a fornecer � fornecimento de reagentes
para o Serviço de Imunohemoterapia � Serologia Transfusional �
do HSO � Guimarães para o ano de 2002.

Categoria dos bens segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade a que se refere o 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, categoria 24.42.2
e subcategoria 24.42.23.

4 � Prazo e duração do fornecimento � fornecimento contínuo
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002, fornecimento esse su-
jeito a programação de entregas a indicar pelo HSO � Guimarães.

5 � Local da entrega � Hospital da Senhora da Oliveira � Gui-
marães.

6 � Propostas variantes � não serão admitidas variantes não pre-
vistas no caderno de encargos.

7 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

8 � a) Pedido de documentação � o caderno de encargos pode
ser adquirido e ou solicitado na Repartição de Aprovisionamento do
HSO � Guimarães, no endereço indicado no n.º 1, nos dias úteis e
horas de expediente (de segunda-feira a sexta-feira até às 17 horas
e 30 minutos).

b) O preço do caderno de encargos é de € 12,47 (2500$ PTE) a
liquidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � 26 de Dezem-
bro de 2001 até às 16 horas.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública � os representantes dos concorrentes devem estar devida-
mente credenciados para o efeito.

b) Data, hora e local � 27 de Dezembro de 2001, pelas 10 horas
e no local indicado no n.º 1, Repartição de Aprovisionamento.

11 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem Iva.

12 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

13 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

14 � a) Prazo de validade da proposta � até 25 de Fevereiro de
2002.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-
do, se os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores:

Qualidade;
Parecer dos utilizadores;
Preço;
Assistência pós venda;
Utilização em centros considerados de referência;
Prazo de entrega.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou possa apre-
sentar vantagens técnicas e financeiras, pode optar-se pela repar-
tição do fornecimento por mais de um concorrente.

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
17 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está

abrangido pelo acordo sobre contratos públicos de aprovisionamen-

to aprovado pela decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e outra legislação aplicável.

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

20 � Data de recepção do anúncio � 20 de Novembro de 2001,
para publicação no Diário da República.

16 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 675

Anúncio

Concurso público n.º 19/2002 � fornecimento de rea-
gentes para o Serviço de Imunohemoterapia � Coa-
gulação � do Hospital da Senhora da Oliveira � Gui-
marães para o ano de 2002.

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � Processamento escolhido � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para vigo-
rar durante o ano de 2002.

3 � Descrição dos bens a fornecer � fornecimento de reagentes
para o Serviço de Imunohemoterapia � Coagulação � do HSO �
Guimarães para o ano de 2002.

Categoria dos bens segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade a que se refere o 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, categoria 24.42.2
e subcategoria 24.42.23.

4 � Prazo e duração do fornecimento � fornecimento contínuo
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2002, fornecimento esse su-
jeito a programação de entregas a indicar pelo HSO � Guimarães.

5 � Local da entrega � Hospital da Senhora da Oliveira � Gui-
marães.

6 � Propostas variantes � não serão admitidas variantes não pre-
vistas no caderno de encargos.

7 � Propostas globais e parciais � são admitidas propostas glo-
bais e ou parciais.

O regime de apresentação de propostas parciais será aquele que
se encontra estabelecido no caderno de encargos.

8 � a) Pedido de documentação � o caderno de encargos pode
ser adquirido e ou solicitado na Repartição de Aprovisionamento do
HSO � Guimarães, no endereço indicado no n.º 1, nos dias úteis e
horas de expediente (de segunda-feira a sexta-feira até às 17 horas
e 30 minutos).

b) O preço do caderno de encargos é de € 12,47 (2500$ PTE) a
liquidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � 26 de Dezem-
bro de 2001 até às 16 horas.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública � os representantes dos concorrentes devem estar devida-
mente credenciados para o efeito.

b) Data, hora e local � 27 de Dezembro de 2001, pelas 15 horas
e no local indicado no n.º 1, Repartição de Aprovisionamento.

11 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem Iva.

12 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

13 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
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rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

14 � a) Prazo de validade da proposta � até 25 de Fevereiro de
2002.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-
do, se os concorrentes nada requererem em contrário.

15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes
factores:

Qualidade;
Parecer dos utilizadores;
Preço;
Assistência pós venda;
Prazo de entrega.

Sempre que o fraccionamento da adjudicação seja susceptível de
garantir uma maior eficiência nos abastecimentos, ou possa apre-
sentar vantagens técnicas e financeiras, pode optar-se pela repar-
tição do fornecimento por mais de um concorrente.

16 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
17 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está

abrangido pelo acordo sobre contratos públicos de aprovisionamen-
to aprovado pela decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e outra legislação aplicável.

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

20 � Data de recepção do anúncio � 20 de Novembro de 2001,
para publicação no Diário da República.

16 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 676

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � Objecto do concurso � concurso público n.º 14/2002 �
prestação de serviços de assistência técnica às centrais e rede de
gases medicinais do Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães,
para o ano de 2002.

Categoria dos bens segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (categoria 29.56.9, subcategoria 29.56.92) Regu-
lamento CE, n.º 1232/98.

3 � Admite-se a possibilidade de o Hospital da Senhora da Oli-
veira � Guimarães, vir a recorrer aos procedimentos previstos na
alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 9 de
Junho.

4 � Local da prestação � Hospital da Senhora da Oliveira �
Guimarães.

5 � Duração do contrato � o contrato tem início após a assina-
tura do mesmo por ambas as partes ou após o visto do Tribunal de
Contas.

6 � Proposta variante � não são admitidas propostas variantes e
com alteração de cláusulas do caderno de encargos.

7 � a) Os processos do concurso (programa e caderno de encar-
gos) poderão ser levantados todos os dias úteis da 9 às 12 horas e
das 14 às 16 horas na Repartição de Aprovisionamento do Hospital
da Senhora da Oliveira � Guimarães, até à data de apresentação das
propostas mediante o pagamento prévio.

b) O preço do caderno de encargos é de 12,46 euros (2500$) a
liquidar em dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO �
Guimarães, acrescido de portes de correio, caso alguns concorren-
tes pretendam o envio por essa via.

8 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituí-
rem numa única entidade ou consórcio externo em regime de res-
ponsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � até às 16 horas
do dia 8 de Janeiro de 2002.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação
à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os
efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública � as propostas serão abertas às 10 horas do dia 9 de Janeiro
de 2002, na morada indicada no n.º 1 Repartição de Aprovisiona-
mento, podendo assistir a esse acto os concorrentes credenciados para
o efeito.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, por ordem decrescente dos
seguintes factores:

1) Qualidade técnica de execução e experiência;
2) Preço;
3) Menor tempo de resposta.

12 � a) Prazo de validade da proposta � até 10 de Março de
2002.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-
do, se os concorrentes nada requererem em contrário.

13 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem IVA.

14 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o paga-
mento será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hos-
pital.

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

contratos públicos de aprovisionamento aprovado pela decisão n.º 94/
800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no JOCE
externo, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1995.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 16 de Novembro de 2001.

18 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. para publicação no Diário da República � 20 de
Novembro de 2001.

19 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

16 de Novembro de 2001. � A Chefe da Repartição de Aprovi-
sionamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 06-2-054 677

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Anúncio

Concurso público n.º 100005/2002 � fornecimento de
gases medicinais à Maternidade do Dr. Alfredo da
Costa durante o ano de 2002.

1 � Entidade contratante � Maternidade do Dr. Alfredo da Cos-
ta, sita na Rua de Viriato, 1069-089 Lisboa (telefone: 213184035;
fax: 213184047).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de gases medicinais à
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa [Classificação: subcategoria
24.11.13 da categoria 24.11.1 do Regulamento CEE, n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE, 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 JOCE, de 22 de
Junho] de acordo com o estipulado no programa do concurso e ca-
derno de encargos.

3 � Local da prestação � instalações da Maternidade do Dr.
Alfredo da Costa, sitas em Lisboa na Rua de Viriato, 1069-089.

4 � Duração do contrato �  o contrato é para vigorar durante o
ano de 2002, com a faculdade prevista na alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

6 � Os concorrentes deverão preencher os requisitos e condições
de carácter profissional, técnico e económico, necessários à boa
execução dos serviços objecto do presente procedimento constantes
no n.º 4 do programa de concurso.

7 � Processo do concurso:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos, estão
presentes e podem ser adquiridos no Serviço de Aprovisio-
namento da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa, na Rua
de Viriato, 1069-089 Lisboa, das 9 horas e 30 minutos às
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12 horas e das 14 às 16 horas, todos os dias úteis, até ao
dia e hora de realização do acto público do concurso;

b) A documentação referida na alínea anterior poderá ser so-
licitada para expedição até ao final do segundo terço do
prazo fixado para a apresentação das propostas;

c) O custo de cada exemplar do processo do concurso é de
10 000$, € 49,88, acrescido de IVA, a liquidar em dinheiro
ou cheque no acto de aquisição, debitando-se custos de
expedição no caso de envio pelo correio.

8 � As propostas deverão ser dirigidas ao Serviço de Aprovisio-
namento da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa, sito em Lisboa,
na Rua de Viriato, 1069-089 Lisboa.

9 � Data limite de apresentação das propostas � 17 horas do dia
19 de Dezembro de 2001.

10 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa.

11 � A sessão de abertura das propostas decorrerá no Anfiteatro
da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa, sito em Lisboa na Rua de
Viriato, 1069-089, pelas 10 horas do dia 20 de Dezembro de 2001
podendo a ela assistir os concorrentes ou os seus representantes e
intervir os devidamente credenciados.

12 � O critério que presidirá à adjudicação das propostas será o
da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em atenção os
seguintes factores por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade/adequação às técnicas aplicadas na Maternida-
de;

b) Preço;
c) Prazos de entrega.

13 � Prazo mínimo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as suas propostas � 60 dias, contados da data da ses-
são de abertura das propostas.

14 � Outras informações:

a) Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e inter-
pretação dos elementos patenteados devem ser solicitados
por escrito, no primeiro terço do prazo fixado para a apre-
sentação de propostas;

b) Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será
exigida a prestação, a favor da Maternidade do Dr. Alfredo
da Costa, de uma caução correspondente a 5% do valor
total da adjudicação, com exclusão do IVA;

c) O pagamento das facturas será efectuado no prazo de 90
dias a contar da sua data de recepção ou de acordo com
alguma das modalidades de pagamento previstas no ar-
tigo 12.º das cláusulas jurídicas e técnicas gerais.

15 � Não foi publicado anúncio de informação prévia relativo a
este serviço.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 21 de Novembro de 2001.

17 � Recebido para publicação na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. em 21 de Novembro de 2001.

21 de Novembro de 2001. � O Administrador-Delegado, Leonel
Rodrigues. 02-2-3313

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Departamento de Jogos

Anúncio

Concurso público internacional n.º 6/DMP/01 � distri-
buição de meios das campanhas publicitárias do
totoloto para 2002.

1 � Entidade adjudicante � Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa, Departamento de Jogos que adiante se passam a designar, res-
pectivamente, por SCML e DJ através da Direcção de Marketing e
Publicidade, sito na Rua das Taipas, 1, 1250-264 Lisboa (telefone:
213210300; fax: 213210481).

2 � a) Objecto do concurso:
2.1 � Distribuição de meios das campanhas publicitárias do

totoloto, para 2002: a distribuição irá decorrer no período compreen-
dido entre 1 de Março e 31 de Dezembro de 2002.

2.2 � Todos estes fornecimentos correspondem ao grupo 74.4,
classe 74.40, subcategorias 74.40.11, 74,40,12 e 74.40.13 CPC 871,
87110, 87120 e 87190, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regula-
mento (CE) n.º 12 32/98, do Conselho, de 17 de Junho.

3 � Local de prestação do serviço e entrega dos bens � Direc-
ção de Marketing e Publicidade do DJ e domicílio dos meios a uti-
lizar na distribuição das campanhas.

4 � Duração do contrato � de 1 de Março a 31 de Dezembro de
2002, com possibilidade de recurso ao procedimento previsto nos
artigos 84.º e 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � Indicação das profissões específicas � podem concorrer
empresas de publicidade e ou centrais de distribuição de meios.

6 � (Não aplicável.)
7 � Não são admitidas propostas parciais � as empresas terão de

concorrer à totalidade da distribuição de meios.
8 � a) É proibida a alteração às cláusulas do caderno de encar-

gos.
b) Não são admitidas propostas com variantes.
9 � Outras condições � os elementos e formalidades necessários

à apreciação das condições de carácter profissional, técnico e eco-
nómico que os concorrentes devem preencher são os que constam
do programa do concurso, n.º 5.1, alíneas g), h), i) e j) e do ar-
tigo 35.º, alínea d) e artigo 36.º, alíneas a) e d), ambos do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � (Não aplicável.)
11 � a) Designação e endereço do organismo � o programa do

concurso e o caderno de encargos podem ser examinados na Direc-
ção de Marketing e Publicidade do DJ, ou adquiridos no Serviço de
Economato do DJ, sito na Rua das Taipas, 1, 1250-264 Lisboa.

 b) Data limite para solicitação dos documentos � a aquisição do
processo de concurso poderá efectuar-se até às 17 horas do dia 14
de Janeiro de 2002.

c) Preço e condições de pagamento dos documentos � o custo de
cada exemplar do programa do concurso e do caderno de encargos
e demais documentos é de € 124,70/25 000$, a que acresce o IVA,
a liquidar em dinheiro ou em cheque visado, passado a favor da
SCML-DJ, no acto de aquisição do mesmo, debitando-se custos de
expedição no caso do pedido ser feito pelo correio. Só são forneci-
dos os referidos documentos a pessoa acreditada pela empresa inte-
ressada, mediante a exibição dos poderes em que actua.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas devem ser dirigidas à presidente do Departa-
mento de Jogos, para o endereço da Rua das Taipas, 1,
1250-264 Lisboa;

b) A data e hora limite da apresentação das propostas: são as
17 horas (tmG) do dia 14 de Janeiro de 2002, sem qual-
quer tolerância, na Direcção de Marketing e Publicidade do
DJ, sito na Rua das Taipas, 1, 4.º, 1250-264 Lisboa, con-
tra recibo ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso
de recepção;

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa,
devendo os documentos que as acompanham e integram,
quando não redigidos em português, ser acompanhados de
tradução legalizada relativamente à qual o concorrente de-
clare aceitar prevalência sobre os originais.

13 � Abertura das propostas:

a) A sessão de abertura das propostas tem lugar no dia 15 de
Janeiro de 2002, a partir das 10 horas e decorre numa das
salas do DJ, na Rua das Taipas, 1, 1250-264 Lisboa;

b) Podem intervir no acto público do concurso os representan-
tes, no número máximo de dois, de cada concorrente, desde
que estejam devidamente credenciados pelos representados,
para o efeito.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação é feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores, indicados por ordem decrescente:
optimização, criatividade da estratégia de meios, rigor na apresen-
tação da proposta técnica e financeira.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo mínimo de va-
lidade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data da ses-
são público do concurso, considerando-se tal prazo renovado suces-
sivamente, por igual período, se o concorrente não comunicar
formalmente a sua intenção de não prorrogação antes do termo do
período inicial ou da prorrogação em curso.

16 � Outras informações:

Caução: o(s) concorrente(s) a quem for adjudicado o forneci-
mento presta(m) a favor do adjudicante, uma caução corres-
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pondente a 5% do valor da prestação, com exclusão do IVA,
no prazo de seis dias sobre a data de notificação da aprova-
ção da minuta do contrato, conforme n.º 6 do caderno de
encargos. A caução é prestada com base no modelo para ela-
boração das guias, anexo I ao caderno de encargos;

Pagamento dos produtos e serviços: o pagamento é efectuado,
pelo adjudicante, mediante apresentação da respectiva factu-
ra e de acordo com o plano de pagamentos previsto no n.º 9
do caderno de encargos.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � O contrato não é abrangido pelo acordo sobre contratos

públicos.
19 � Data de envio do anúncio para publicação � o anúncio foi

enviado para publicação no Diário da República e Jornal Oficial
das Comunidades Europeias em 22 de Novembro de 2001.

20 � Data de recepção do anúncio para publicação � o anúncio
foi recebido para publicação na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. e no Serviço de Publicações Oficiais da Comunidade Euro-
peia em 22 de Novembro de 2001.

21 de Novembro de 2001. � A Presidente, Maria do Carmo
Romão. 01-2-18 737

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Instituto Nacional para o Aproveitamento
dos Tempos Livres dos Trabalhadores

Anúncio

Concurso público n.º 24/2001 � aquisição de serviços
de transporte de passageiros em autocarros com
motorista e transferista no âmbito do Programa Tu-
rismo Sénior 2001 e 2002 � Subprograma 2002 (Fe-
vereiro a Junho).

1 � Entidade contratante � INATEL � Instituto Nacional para
o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores, Calçada
de Sant�ana, 180, 1169-062 Lisboa (telefone: 210027000; fax:
210027027).

2 � Os serviços a contratar consistem no transporte de passagei-
ros em autocarros com motorista e transferista para a realização de
475 viagens organizadas pelo INATEL no âmbito do Programa
Turismo Sénior 2001 e 2002 � Subprograma 2002 (Fevereiro a
Junho), e incluem-se na categoria 60.23.1; subcategoria 60.23.11;
CPC 71223.1, conforme 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.

3 � Os transportes realizar-se-ão no País, com partidas de todas
as capitais de distrito do Continente, para estabelecimentos hotelei-
ros situados nas Áreas Promocionais do Algarve, Alentejo, Lisboa
e Vale do Tejo, Beiras, Porto e norte de Portugal, Madeira, Açores
e na Andaluzia. Consideram-se incluídas as viagens do e para o
aeroporto de Lisboa, referentes aos grupos que tenham como desti-
no as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

4 � Prazo de execução dos serviços � de 5 de Fevereiro a 3 de
Junho de 2002.

5 � A prestação de serviços está reservada aos concorrentes que
sejam titulares de autorização, emitida pela Direcção-Geral de Trans-
portes Terrestres, para exercer a actividade de transportador público
rodoviário interno de passageiros e de transportador público rodo-
viário internacional de passageiros (Decreto-Lei n.º 3/2001, de 10 de
Janeiro de 2001).

6 � Só serão admitidas as propostas referentes à totalidade dos
serviços apresentados a concurso.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das constantes no caderno de encargos.

8 � Os documentos de apresentação obrigatória e os elementos
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam do
programa de procedimento.

9 � O processo de concurso está patente, para consulta pública,
no Departamento de Turismo do INATEL, sito na Rua do Carmo,

15, 3.º, esquerdo, em Lisboa, todos os dias úteis, das 9 horas e 30
minutos às 18 horas, desde o dia da publicação até ao dia e hora
do acto público do concurso.

9.1 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser solicitados ao INATEL, Departamento de Turismo, sito na Rua
do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, em Lisboa, até dois dias antes da data
limite para apresentação das propostas, sendo os mesmos fornecidos
mediante pagamento prévio de 12 000$, em numerário ou em che-
que.

10 � As propostas deverão ser dirigidas ao INATEL, Departa-
mento de Turismo, Rua do Carmo, 15, 3.º, esquerdo, 1200-093 Lis-
boa, e apresentadas até às 18 horas do 52.º dia a contar da data do
envio para publicação do presente anúncio no Diário da República
e Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

10.1 � As propostas serão entregues em mão no Departamento de
Turismo do INATEL ou remetidas pelo correio, registadas e com
aviso de recepção, de forma a serem recebidas até à data limite de
apresentação das mesmas.

11 � O acto público do concurso terá lugar, na sede do INATEL,
na Calçada de Sant�ana, 180, em Lisboa, às 10 horas do primeiro
dia útil imediato à data limite para apresentação das proposta, ao qual
poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir os
concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.

12 � As propostas serão avaliadas pelo critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa tendo em conta os seguintes factores:

a) Preço baixo baixo (55%);
b) Melhor qualidade dos serviços (45%).

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 90 dias a contar da data do acto público.

14 � O concorrente a quem for adjudicada a prestação de servi-
ços deverá prestar uma caução de valor correspondente a 5% do
preço total da adjudicação.

15 � A aquisição de serviços objecto deste concurso não foi alvo
de anúncio de informação prévia.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias  no dia
22 de Novembro de 2001.

17 � Este anúncio foi recebido para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. e no Serviço de Publicações Ofi-
ciais das Comunidades Europeias, no dia 22 de Novembro de 2001.

22 de Novembro de 2001. � A Vice-Presidente da Direcção,
Manuela Espírito Santo. 01-2-18 740

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DO MINHO

Serviços de Acção Social

Anúncio

Concurso público para execução da empreitada de
arranjos exteriores da área envolvente aos blocos re-
sidenciais dos Serviços de Acção Social da Univer-
sidade do Minho no Campus de Azurém, em Guima-
rães.

1 � Serviços de Acção Social da Universidade do Minho, Rua
do Forno, 30, 4704-536 Braga, Portugal (telefone: 253203800; te-
lefax: 253613352).

2 � Modalidade do concurso � 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 � Campus de Azurém, Guimarães.
b) A empreitada é designada por empreitada de execução dos ar-

ranjos exteriores dos Serviços de Acção Social da Universidade do
Minho em Azurém, Guimarães, e compreende a execução de traba-
lhos de terraplenagens, execução de elementos de betão armado para
contenção de terras e respectivas redes exteriores de água, saneamen-
to e electricidade. Também a pavimentação dos arruamentos e de-
mais espaços exteriores se encontra incluída.

A área de intervenção é de cerca de 10 000 m2.
Incluem-se nesta empreitada todos os trabalhos de construção ci-

vil, nomeadamente fundações, superestrutura de betão armado, aca-
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bamentos, instalações e equipamentos eléctricos, mecânicos, de águas
e esgotos e segurança.

Os códigos do Vocabulário Comum para os Contratos Públicos,
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, referentes a esta em-
preitada são os seguintes: categoria 45.11.2, subcategoria 45.11.24.

O preço base do concurso, com exclusão do IVA é de euros
399 038,32 � 80 000 000$.

c) A presente empreitada não se divide em lotes.
d) A presente empreitada não inclui a elaboração do projecto.
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 60 dias, incluindo

sábados, domingos e feriados, contados a partir da data de consig-
nação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados e pedidos nos Serviços de Acção Social da
Universidade do Minho, Rua do Forno, 30, 4704-536 Braga (tele-
fone: 253203800; telefax: 253613352), durante as horas normais de
expediente. Os interessados poderão, desde que solicitadas, até 15
dias antes do prazo fixado para a entrega das propostas, obter cópi-
as autenticadas do processo de concurso e documentos complemen-
tares.

b) O custo de cada processo de concurso e documentos comple-
mentares é de 50 000$ (acrescido de IVA) (euros 249,40), a pagar
em dinheiro ou por cheque passado a favor da Universidade do
Minho.

6 � a) As propostas terão de ser apresentadas até às 17 horas do
30.º dia posterior à publicação do anúncio do concurso no Diário
da República.

b) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou enviadas
por correio, sob registo e com aviso de recepção, para o serviço in-
dicado no n.º 5, alínea a), deste anúncio.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa. No caso dos documentos aplicam-
-se as disposições do n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na Reitoria da Univer-
sidade do Minho, Largo do Paço, em Braga, pelas 9 horas e 30
minutos do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para a apresen-
tação das propostas.

8 � Nos termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, o concorrente a quem for adjudicada a empreitada garanti-
rá, por caução de valor correspondente a 5% do preço total do con-
trato, o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.

9 � A empreitada é realizada em regime de preço global nos ter-
mos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O finan-
ciamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento
dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho, sendo os
trabalhos pagos em prestações mensais em função das quantidades
de trabalho executado, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem, juridicamente numa
única entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabi-
lidade solidária, antes da celebração do contrato.

11 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria
n.º 412-I/99, de 4 de Junho, e Portaria n.º 660/99, de 17 de
Agosto), contendo as seguintes autorizações:

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

1.ª subcategoria da 5.ª categoria, instalações eléctricas de
baixa tensão, da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhe respeitem;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o dis-
posto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, nas condições do programa de concurso;

c) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa em caso de apresentação
associada, nos termos e para efeitos do disposto no ar-
tigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será feita
com base no quadro de referência constante da Portaria
n.º 412-F/99, de 4 de Junho, devendo cada concorrente
apresentar, no mínimo, cumulativamente os valores do
quartil inferior previstos nessa Portaria;

d) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente será
feita pela avaliação dos seus meios humanos e técnicos e
do seu currículo na actividade, sendo obrigatório o cumpri-
mento cumulativo dos seguintes indicadores:

1 � Comprovação da execução de, pelo menos, uma
obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor não inferior a 60% do preço base do concurso,
acompanhada de certificados de boa execução;

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

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

12 � As propostas consideram-se válidas por 66 dias úteis a se-
guir à data do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa atenden-
do-se por ordem decrescente de importância aos seguintes factores:

Preço � 60%;
Valor técnico da proposta � 40%.

A análise dos factores e subfactores integrantes do critério de apre-
ciação e respectivas ponderações será efectuada nos termos do n.º 21
do programa de concurso.

14 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto.
15 � Não são admitidas propostas condicionadas, relativamente

ao prazo de execução.
16 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação

prévia no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 20 de Novembro de 2001.
18 � (Não aplicável.)
19 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

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

20 de Novembro de 2001. � O Administrador para a Acção So-
cial, Armando Maria da Cunha Osório Araújo. 06-2-054 669

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA RIA

Anúncio

Concurso público internacional para a empreitada de
recuperação e qualificação ambiental do espaço na-
tural do Parque do Preço, em Perrães.

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

1 � A empreitada será adjudicada pela AMRIA � Associação de
Municípios da Ria, sita na Rua do Carmo, 20, 3800-127 Aveiro
(telefone: 234377650; telefax: 234377659).

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 � freguesia de Oiã, concelho de Oli-
veira do Bairro, distrito de Aveiro.

b) Designação da empreitada � empreitada de recuperação e qua-
lificação ambiental do espaço natural do Parque do Prego, em
Perrães.

Natureza, extensão e características gerais da obra:

Código: CPA 45.21.6;
Arranjo paisagístico de um espaço de lazer;
A área total de intervenção é de 12 000 m2;
O preço base do concurso é de 155 000 euros (31 074 710$),

com exclusão do IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 12 meses, a contar da data
do auto de consignação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na entidade indicada no n.º 1, onde podem ser
examinados durante as horas normais de expediente (das 9 horas e
30 minutos até às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minu-
tos até às 17 horas e 30 minutos) até ao dia e hora do acto público
do concurso, e podem ser pedidos por escrito até 10 dias antes do
prazo limite fixado para apresentação das propostas, sendo forneci-
do o prazo de cinco dias contados a partir da data da sua recepção.
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b) O custo dos elementos acima referidos é de 125 euros
(25 060$) por exemplar, acrescidos do IVA e a pagar em numerá-
rio ou cheque passado à ordem da entidade indicada no n.º 1.

6 � a) As propostas deverão dar entrada na direcção indicada no
n.º 1 até às 17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao
da publicação do anúncio no Diário da República, podendo ser
entregues no Serviço de Expediente contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção;

b) O endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as pro-
postas é o indicado em n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em línguas portuguesa, nas condições do
n.º 17.1 do programa de concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pes-
soas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, nos termos do n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas e 30 minu-
tos do primeiro dia útil a seguir ao termo do prazo para entrega das
propostas, no local referido no n.º 1.

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

9 � A empreitada é por série de preços.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes deverão ser possuidores do alvará do
certificado de empreiteiro de obras públicas, contendo a seguinte
autorização (em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março e Portarias n.º 412-I/99, de 4 de Junho e n.º 660/
99, de 17 de Agosto: 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 3.ª categoria
e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor
da proposta.

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

c) Os concorrentes deverão apresentar documentos comprovativos
que permitam apreciar a sua aptidão para a boa execução da obra,
nomeadamente no que se refere a condições mínimas de carácter
económico, financeiro e técnico, nos termos do n.º 15 do programa
de concurso.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias contados a
partir da data do acto público do concurso, considerando-se prorro-
gado caso os concorrentes nada requeiram em contrário por mais 44
dias.

13 � A adjudicação será efectuada à proposta mais vantajosa, nos
termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Critérios de adjudicação por ordem decrescente de importância:

Preço da proposta (60%);
Valia técnica da proposta (40%), distribuídos pelos seguintes

subfactores:

Memória descritiva do modo de execução da obra e ade-
quação de meios para a execução da mesma � 60%;

Programa de trabalhos � 40%.

14 � Não é permitida a apresentação de variantes.
15 � Reservas quanto à adjudicação � a AMRIA � Associação

de Municípios da Ria poderá não proceder à adjudicação a nenhum
dos concorrentes, caso não venha a ser confirmada a comparticipa-
ção financeira da Comunidade Europeia ou as propostas sejam con-
sideradas inaceitáveis.

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

17 � Será hoje enviado anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Alberto Souto de Miranda. 10-1-114 353

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Anúncio

Concurso público n.º 180

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

1 � Câmara Municipal de Grândola, Rua do Dr. José Pereira
Barradas, 7570-281 Grândola (telefone: 269450032; fax: 269451907).

2 � Concurso público n.º 180, nos termos do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 Março.

3 � a) Local de execução � Aldeia da Justa, no concelho de
Grândola.

b) Designação da empreitada � empreitada de execução tratamen-
to marginal da E.M. 543 na Aldeia da Justa.

Natureza e extensão dos trabalhos � execução dos trabalhos de
movimento de terras, pavimentação e repavimentação em betão be-
tuminoso a quente, execução de passeios e estacionamentos, drena-
gem de águas, sinalização horizontal e vertical e plantação de árvores.

Preço base do concurso � o preço base do concurso, excluído o
IVA, é de 48 700 000$ ou 242 914,58 euros.

c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra é de cinco meses.
5 � a) Consulta do processo de concurso � processo do concurso

e documentos complementares, podem ser examinados durante as
horas normais de expediente das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos no Gabinete de Apoio
Técnico (GAT) de Grândola, Largo de Manuel Sobral até ao limite
de entrega das propostas.

 O processo poderá ser solicitado ao GAT de Grândola, por car-
ta ou fax e levantados a partir de cinco dias após recepção do pedi-
do (telefone: 269498330; fax: 269498348).

b) Pedido do processo de concurso � o processo de poderá ser
solicitado ao GAT de Grândola até data de entrega das propostas,
por carta ou fax e levantados a partir de cinco dias após recepção
do pedido (telefone: 269498330; fax: 269498348).

O custo do processo de concurso é de 40 000$ ou 199.52 euros,
acrescido de IVA, a pagar em dinheiro ou cheque passado a favor
do Gabinete de Apoio Técnico de Grândola.

6 � a) Data limite da recepção das propostas � as propostas
documentadas deverão ser apresentadas até ao 30.º dia de calendá-
rio após publicação em Diário da República, pelas 15 horas.

b) Endereço � as propostas deverão dar entrada na Câmara Mu-
nicipal de Grândola, cujo endereço se indica no n.º 1, contra recibo
ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de recepção.

c) Língua � as propostas e demais documentos deverão ser redi-
gidos em língua portuguesa, devendo os documentos que as instru-
em quando não redigidos em português ser acompanhados de tra-
dução devidamente legalizada, em relação à qual declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos sobre os respectivos
originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público de abertu-
ra das propostas � são autorizadas a intervir no acto público do
concurso, os concorrentes e as pessoas por si credenciadas conforme
n.º 5.2 do programa de concurso.

b) Data e local do acto público do concurso � no 1.º dia útil a
seguir ao termo do prazo para recepção das propostas pelas 10 ho-
ras na sala de sessões dos Paços do Município.

8 � Cauções e garantias bancárias � a caução a exigir ao emprei-
teiro para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � é por série de preços e as modalida-
des essenciais de financiamento e de pagamento são de acordo com
o Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:

a) Ao concurso poderão apresentar-se conjunto de empresas,
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento
satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da
actividade de empreiteiro de obras públicas e comprovem,
em relação a cada uma das empresas os requisitos exigidos
no n.º 15 do programa de concurso;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas se-
rão responsáveis solidariamente, perante o dono da obra,
pelo cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta;

c) No caso de adjudicação da empreitada ser feita a um agru-
pamento de empresas, são admissíveis quaisquer formas de
associação reguladas pelo quadro legal vigente, designada-
mente agrupamentos complementares de empresas, agrupa-
mentos europeus de interesse económico e consórcios. Po-
rém tratando-se de consórcio, este só pode revestir a
modalidade de consórcio externo, conforme previsto no De-
creto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

11 � Certificado de classificações � para ser admitido a concurso
é necessário:

a) Cumprir os pressupostos referentes ao n.º 6.1, alíneas a), b)
e c) do programa de concurso;
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b) O certificado previsto no n.º 11, alínea a) deve conter:

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

Da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhe
respeitam consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na proposta.

Caso o concorrente, não pondo em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo
do acima disposto, o concorrente não recorra a subempreiteiros, fi-
cando a eles vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos
correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as declarações
de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações
respectivas, de acordo com o previsto no n.º 16.4 do programa de
concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é de 66 dias a contar da data de abertura das propostas.

13 � Documentos:
13.1 � Documentos de habilitação dos concorrentes são os pre-

vistos no n.º 15, na Portaria n.º 104/2001 de 21 de Fevereiro e que
constam do programa de concurso.

14 � Critérios de qualificação dos concorrentes � avaliação da
capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes. Deverá
respeitar-se os pressupostos no n.º 19 do programa de concurso.

15 � Análise das propostas:
15.1 � A comissão de análise das propostas deve elaborar um

relatório fundamentado sobre o mérito das propostas, ordenando-as
para efeitos de adjudicação e com os factores e eventuais subfactores
de apreciação das propostas e respectiva ponderação fixados no pro-
grama de concurso (n.º 2 do artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março).

16 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação �
os critérios de apreciação das propostas serão os seguintes de acordo
com os índices de ponderação abaixo mencionados:

Valor Valia técnica Prazo Classificação
da proposta de execução

Peso ................ 45,0% 35,0% 20,0% �

Deve ser tido em conta tudo o que é referido no n.º 21 do pro-
grama de concurso.

17 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 10-1-114 367

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
pavimentação do caminho (V. N. C. 25) da Portela do
Barranco ao Pontão do Barranco da Água da Rainha.

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Loulé, Pra-
ça da República, 8100-951 Loulé (telefone: 289400600; fax:
289415557).

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 � V. N. C. 25, troço entre a Portela
do Barranco e o Pontão do Barranco da Água da Rainha, freguesia
de Salir, concelho de Loulé.

b) Designação da empreitada � pavimentação do caminho (V. N.
C. 25) da Portela do Barranco ao Pontão do Barranco da Água da
Rainha. Os trabalhos constam fundamentalmente da execução de:
movimento de terras, pavimentação em semi-penetração betuminosa,
drenagem, equipamento de segurança e diversos, na extensão de
4350,00 m..

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o pelo Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998: 45.23.12 � trabalhos de
pavimentação de auto-estradas, estradas, arruamentos e outras vias
para veículos e peões.

O preço base do concurso é de € 445 714,58/89 357 750$, com
exclusão do imposto sobre o valor acrescentado.

4 � O prazo máximo de execução da empreitada é de 270 dias
seguidos.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, na secretaria do Departamen-
to de Obras da Câmara Municipal de Loulé, Rua do Município, 11,
8100-561 Loulé. Os pedidos de fornecimento de cópias do proces-
so de concruso podem ser solicitados durante o primeiro terço do
prazo fixado para a apresentação das propostas. O seu fornecimen-
to será efectuado no prazo de cinco dias a partir da data da recep-
ção do respectivo pedido por escrito.

b) O pedido das cópias do processo de concruso será feito por
escrito, acompanhado do pagamento de € 74,82/15 000$, IVA não
incluído, à taxa de 17%.

6 � a) O prazo para a entrega das propostas termina às 17 horas
do 30.º dia seguido, após a publicação do anúncio no Diário da
República.

b) As propostas serão entregues na secretaria do Departamento de
Obras da Câmara Municipal de Loulé, Rua do Município, 11, 8100-
-561 Loulé ou enviadas através do Serviço Oficial dos Correios
(CTT), sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-

soas interessadas mas só poderão intervir os representantes das fir-
mas concorrentes, devidamente credenciados.

b) O acto público terá lugar pelas 10 horas do primeiro dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, no Edi-
fício Engenheiro Duarte Pacheco, Praça da República, 36, em Loulé.

8 � Será exigida, aquando da elaboração do contrato de adjudi-
cação da empreitada, a caução definitiva de 5% do valor da adjudi-
cação e em todos os pagamentos será deduzida a mesma percenta-
gem para reforço dessa caução.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º,
n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os paga-
mentos efectuados de acordo com o disposto no artigo 21.º do mes-
mo diploma.

10 � Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que en-
tre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas, nos termos do disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:

a) Ser titular de Certificado de Classificação de Empreiteiro
de Obras Públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as
seguintes autorizações:

i) 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta;

ii) 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, e 2.ª e 9.ª subca-
tegorias da 6.ª categoria, nas classes correspondentes
aos valores dos trabalhos especializados que lhes res-
peitem;

b) Os concorrentes não detentores de Certificado de Classifi-
cação de Empreiteiro de Obras Públicas ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, serão admitidos nos termos previstos no
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes não detentores do Certificado de Classifi-
cação de Empreiteiro de Obras Públicas que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados de Estado pertencente ao espaço económico europeu,
serão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Provar condições técnicas e económicas que corroborem a
garantia de boa execução da empreitada.

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

13 � Nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, os concorrentes serão submetidos a uma avalia-
ção da sua capacidade económica, financeira e técnica, tendo em
consideração os elementos de referência solicitados no programa de
concurso, sendo excluídos os que não demonstrem aptidão para a
execução da obra posta a concurso.

14 � Nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, a adjudicação será feita à proposta economicamente mais
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vantajosa, atendendo aos seguintes factores de apreciação e respec-
tiva ponderação:

i) Valor técnico da proposta (0,40);
ii) Preço (0,40);

iii) Prazo de execução (0,20).

15 � Não são admitidas variantes ao projecto nem propostas
condicionadas.

16 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Vítor
Manuel Gonçalves Aleixo. 10-1-114 370

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Edital

1 � Câmara Municipal da Maia, Departamento de Obras Muni-
cipais, Praça do Município, 4470 Maia.

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

3 � a) Local da execução � freguesia de Moreira, concelho da
Maia.

b) Designação da empreitada � execução de diversos trabalhos de
urbanização na designada Quinta do Mosteiro, na freguesia de
Moreira, de conformidade com o protocolo celebrado entre a Câmara
Municipal e a D. Maria da Conceição de Lemos Magalhães
Sottomayor � construção do parque de estacionamento, vereda, rede
de rega e paisagismo [Classificação Estatística de Produtos por
Actividade: grupo 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.1, subcatego-
ria 45.23.12, CPC 51310.2, do Regulamento CEE, n.º 3696/93 do
Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho].

c) A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorren-
tes contemplar a totalidade dos trabalhos discriminados.

d) O preço base do concurso, excluído o IVA é de € 299 278,74/
60 000 000$

4 � O prazo de execução da obra é de 90 dias, contados a partir
da data da consignação.

5 � O processo de concurso e documentos complementares, de-
verão ser requeridos à Câmara Municipal da Maia, a partir da pu-
blicação do Edital no Diário da República, até 10 de Janeiro de
2001, mediante o pagamento prévio de € 124,7/25 000$. Pode, ain-
da, o mesmo ser consultado no Departamento de Obras Municipais,
durante o horário normal de expediente.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do dia
29 de Janeiro de 2002, no Departamento de Administração Geral e
de Finanças da Câmara Municipal, a contar da data de publicação
deste Edital no Diário da República.

b) As propostas serão entregues em mão, contra-recibo, no De-
partamento de Administração Geral e de Finanças, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção para o mesmo local.

c) As propostas e documentos que as acompanham, devem ser
redigidos em língua portuguesa. Porém, e quanto aos documentos
que acompanham a proposta, se pela sua própria natureza ou ori-
gem estiverem redigidos noutra língua, devem os concorrentes fazê-
-los acompanhar de tradução devidamente legalizada, em relação à
qual declarem aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efei-
tos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pes-
soas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, nos termos do programa do concurso.

b) O acto público do concurso, terá lugar na sala de reuniões da
Câmara Municipal da Maia e realizar-se-á pelas 9 horas se 30 mi-
nutos do dia 31 de Janeiro de 2002.

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

9 � A empreitada é por série de preços e a modalidade de paga-
mento será por auto de medição mensal.

10 � Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos de
empresas, sem qualquer qualidade jurídica de associação no momen-
to em que se apresentem a concurso, desde que declarem a inten-
ção em caso de adjudicação, de se associarem em consórcio exter-
no, agrupamento complementar de empresas em qualquer dos casos
em regime de responsabilidade solidária dos consorciados, agrupa-
dos entre si.

11 � Só serão admitidos como concorrentes:

a) Os titulares de Certificado de Classificação de Empreiteiro
de Obras Públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Mobiliário (IMOPPI) que
contenham as seguintes autorizações:

Na 1.ª, 3.ª e 12.ª subcategoria da 3.ª categoria a qual tem
de ser de classe que cubra o valor global da proposta;

Na 13.ª subcategoria da 3.ª categoria correspondente cada
uma ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na sua proposta;

Na 8.ª subcategorias da 6.ª categoria correspondente cada
uma ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na sua proposta;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, nos termos da alínea anterior, que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiro aprovados, adequado à obra posta a concurso,
emitido por uma das entidades competentes de Estado per-
tencente ao Espaço Económico Europeu, mencionados no
anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, que
indique os elementos de referência relativos à idoneidade,
à capacidade financeira, económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição, justificando a classifica-
ção 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 no programa de concurso;

d) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade finan-
ceira, económica e técnica nos termos dos artigos 67.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no
estabelecido no programa do concurso;

d.1) � A capacidade económica e financeira será avali-
ada através dos seguintes indicadores:

Liquidez Geral (LG) = (disponibilidade + dívidas de
terceiros a curso prazo + existências)/Passivo a
curto prazo;

Autonomia Financeira (AF) = Capitais Próprios/
Activo Líquido Total;

Grau de Cobertura do Imobilizado (GCI) = Capitais
Permanentes/Imobilizado Líquido.

Não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no
mínimo apresente cumulativamente os valores do quartil
inferior previstos na Portaria n.º 608/201, publicada no
Diário da República, I-B, de 20 de Junho de 2001;
d.2) A capacidade técnica será avaliada através de:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra
de idêntica natureza da obra, posta a concurso de
valor não inferior a € 179 567,24/36 000 000$;

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

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

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados
a partir da data do acto público do concurso, considerando-se, con-
tudo, prorrogado por mais 44 dias, por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário no prazo estipulado
no n.º 3 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de avaliação das propostas serão os seguintes:

Preço � 40%;
Valor técnico da proposta � 60%:

Nota justificativa do preço proposto � 5%;
Lista de preços unitários � 10%;
Programa de trabalhos que inclui � 30%:

Plano de trabalhos � 10%;
Plano de mão-de-obra � 10%;
Plano de equipamento � 10%;

Plano de pagamentos � 5%;
Memória descritiva e justificativa � 10%.
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14 � Não serão admitidas propostas condicionadas nem propos-
tas variantes no projecto base lançado a concurso.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 19 de Novembro de 2001.

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

19 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, José
Vieira de Carvalho. 10-1-114 371

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Anúncio

Concurso público

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

1 � Câmara Municipal de Mora, Rua do Município, 7490-243
Mora (telefone: 266439070; fax.: 266403260).

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

3 � a) Local da execução � concelho de Mora.
b) Designação da empreitada � drenagem de águas pluviais da

freguesia de Mora.
Natureza e extensão dos trabalhos e características da obra �

construção da rede pluvial em de Æ 200 a Æ 1200 mm com 1713,5 ml
betão, descarregadores rede de águas e repavimentação.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 171 617 860$.
c) A empreitada refere-se a totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 180 dias, incluindo

sábados, domingos e feriados.
Data do início dos trabalhos � data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,

podem ser examinados ou pedidos no serviço de Divisão de Obras
e Urbanismo da Câmara Municipal, na Rua do Município, 7490-243
Mora, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Pode ser examinada ou solicitadas cópias autênticas de processo
de concurso e da documentação até 10 dias úteis da data limite de
apresentação de propostas.

b) Com o pagamento prévio de 50 000$, IVA incluído.
6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até

às 17 horas e 30 minutos do 45.º dia a contar do dia seguinte à
publicação no Diário da República (nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

b) No serviço de expediente da Câmara Municipal de Mora, das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa ou noutra desde que acompanhada de tradução devida-
mente legalizada.

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

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 11 horas, na sala de sessões
da Câmara Municipal.

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: orçamento da Câmara
Municipal e Verbas do III Quadro Comunitário de Apoio.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � não é
exigida na apresentação de propostas.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir o(s)
alvará(s) de empreiteiro de obras públicas e autorizações com as
seguintes características: 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da clas-
se correspondente ao valor global da proposta e 1.ª e 12.ª subcate-
gorias da 3.ª categoria com classes correspondentes ao valor dos tra-
balhos.

b) Ou provar possuir o certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação da
empreitada será feita ao concorrente que apresentar a proposta glo-

balmente mais vantajosa, à qual se chegará através da análise das
seguintes fases:

1.ª Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

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

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não
possuem capacidade financeira e económica e capacidade téc-
nica para a execução da obra em causa, o mesmo ou os mes-
mos serão afastados, não sendo consideradas as suas propostas
na fase seguinte;
2.ª Apreciação das propostas de cada concorrente seleccio-

nado.

Na apreciação das propostas serão considerados os seguintes fac-
tores, por ordem decrescente da importância que se lhes atribui:

a) Garantia de boa execução da obra � 40%;
b) Preço � 30%;
c) Prazo � 30%.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 20 de Novembro de 2001.
16, 17 e 18 � (Não aplicáveis.)

19 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 10-1-114 374

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anúncio

Concurso público na modalidade de leasing para o fi-
nanciamento da aquisição de uma viatura de resídu-
os sólidos urbanos, 15 m3.

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Oeiras,
encontrando-se patente no Sector de Aprovisionamento e Economato
do Departamento de Finanças e Património, sito na Rua de 7 de
Junho, em Oeiras (telefone: 214408321; fax: 214408492), onde pode
ser examinado, durante as horas de expediente, desde o dia da pri-
meira publicação até ao dia e hora da abertura do acto público do
concurso ou adquiridas, pelo valor de 20 000$, acrescido de IVA.

2 � Concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 6 de Agosto.

3 � O concurso destina-se ao financiamento, na modalidade de
leasing, para o financiamento da aquisição de uma viatura de resí-
duos sólidos urbanos, 15 m3.

4 � O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser examinados ou pedidos, durante as horas de expediente, ao Sector
de Aprovisionamento e Economato da Câmara Municipal de Oei-
ras, Rua de 7 de Junho, 2784-501 Oeiras.

5 � As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 36.º dia
de calendário, a contar da data de publicação do anúncio no Diário
da República.

6 � As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa,
bem como todos os elementos que as acompanham.

7 � Os concorrentes devem preencher os requisitos do programa
de concurso e do caderno de encargos.

8 � O acto público terá lugar no dia útil imediatamente a seguir
ao fim do prazo para a entrega das propostas, pelas 10 horas, no
Salão Nobre dos Paços do Município, em Oeiras, só podendo inter-
vir as pessoas que estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes.

9 � Os critérios de apreciação das propostas serão os seguintes
e com a respectiva ponderação do valor:

a) Valor da proposta � ponderação de 35%;
b) Renda � ponderação de 35%;
c) Valor residual � ponderação de 30%.

10 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o período de, pelo menos, 60 dias contados da data de aber-
tura das propostas.

11 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública, no dia 21 de Novembro de 2001.

12 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. em 21 de Novembro de 2001.

21 de Novembro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal, (Assinatura ilegível.) 03-1-35 218
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CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Penacova, 3360-191 Penacova (tele-
fone: 239470300; telecop: 239478098).

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 � Lorvão.
b) Designação da empreitada � Alto dos Bicos (Ac. IP3)/V.

Lorvão/Rebordosa (Ac. E.N. 110) � variante de Lorvão.
Natureza e extensão dos trabalhos � compreende trabalhos de

movimento de terras, drenagem, pavimentação, obras acessórias,
equipamentos de sinalização e segurança e diversos.

Classificação: classe 45.23 da Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE,
n.º L342, de 31 de Dezembro; categoria 45.23.1 e subcategorias
45.23.11, 45.23.12 e 45.23.15. O preço base do concurso, excluído
o IVA, é de 346 786 121$, que corresponde a 1 729 761,88 euros.

4 � O prazo máximo de execução da obra é de 18 meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,

podem ser examinados ou pedidos na Secretaria da Secção de Obras
da Câmara Municipal de Penacova, nos dias úteis da semana, das 9
às 15 horas, até ao termo do prazo para entrega das propostas.

b) O programa de concurso, caderno de encargos, memória des-
critiva e justificativa e medições do processo da empreitada pode-
rão ser requisitados directamente à Câmara Municipal de Penacova
mediante o pagamento de 1000$ de taxa do processo mais (100$
mais IVA) por fotocópia pretendida.

c) As restantes peças que fazem parte do processo da empreitada
deverão ser solicitadas ao Gabinete de Planeamento e Engenharia,
L.da, sito no Centro Comercial Primavera, loja 30, 3004-503 em
Coimbra (telefone: 239481199; fax: 239484131) nas condições a
indicar por aquele gabinete.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do dia 7 de Fevereiro de 2002.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues, no serviço
indicado no n.º 5, alínea a).

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

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso,
os concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme n.os 5.2
e 5.3 do programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no primeiro dia útil seguinte ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 15 horas, na sala de sessões
da Câmara Municipal de Penacova.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
da adjudicação e para reforço da mesma serão deduzidos 5% por
cada pagamento parcial que se efectuar.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e pagamento são efectuadas por rubrica
orçamental da Câmara Municipal de Penacova e o pagamento cor-
respondente aos autos de quantidades de trabalho, medidos mensal-
mente, depois de deduzidos os descontos estabelecidos no contrato.

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

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:
11.1 � Ser titular de Certificado de Classificação de Empreitei-

ros de Obras Públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) contendo as se-
guintes autorizações: a 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem
de ser de classe que cubra o valor global da proposta e da 2.ª sub-
categoria da 6.ª categoria, na classe correspondente à parte dos tra-
balhos a que respeite;

11.2 � Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, de Estado
pertencente ao Espaço Económico Europeu, serão admitidos nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

11.3 � Os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, se-
rão admitidos nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

11.4 � Qualificação dos concorrentes � aos concorrentes admi-
tidos no acto público será avaliada a capacidade financeira, econó-

mica e a capacidade técnica de acordo com o artigo 98.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

a) Capacidade financeira e económica � os critérios de ava-
liação da capacidade financeira e económica dos concorren-
tes para a execução da obra posta a concurso serão defini-
dos com base no quadro de referência constante da portaria
em vigor, publicada no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
de 2 de Março, sendo admitidos os concorrentes que, no
mínimo, apresentem cumulativamente os valores do quartil
inferior previstos nessa portaria (relativamente aos anos de
1997, 1998 e 1999);

b) Capacidade técnica � na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
serão adoptados os seguintes critérios:

i) Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor
não inferior a 200 000 000$;

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

iii) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, este-
jam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados
a partir da data da sua abertura.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa nos termos previstos no n.º 1 do artigo 105.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tendo em conta os seguintes facto-
res:

a) Preço da proposta � 70%;
b) Valia técnica da proposta � 30%.

O factor valia técnica da proposta será subdividido nos seguintes
subfactores:

Memória justificativa e descritiva � 30%;
Plano de trabalhos, planos de mão-de-obra e equipamento res-

pectiva compatibilidade � 50%;
Compatibilidade entre o plano de pagamentos e o plano de tra-

balhos � 20%.

As propostas dos concorrentes serão ordenadas por ordem decres-
cente, consoante o valor V, sendo escolhida a que apresenta o valor
V mais elevado.

O valor V é definido pelo polinómio:

V = 0,70 P + 0,30 VT

em que:

P = é a pontuação atribuída ao factor preço da proposta;
VT = é a pontuação atribuída ao facto valia técnica da proposta.

O valor P é o determinado pela a seguinte fórmula:

P = 5 ´ a/b

em que:

a é o valor do preço da proposta mais baixa;
b é o valor do preço da proposta em análise.

O valor de VT é determinado pela seguinte fórmula:

VT = 0,30MD + 0,50PT + 0,20PP

em que:
MD é o subfactor memória justificativa e descritiva;
PT é o subfactor plano de trabalhos, planos de mão-de-obra e

equipamento respectiva compatibilidade;
PP é o subfactor compatibilidade entre o plano de pagamentos

e o plano de trabalhos.

Os subfactores serão avaliados com uma pontuação entre 0 a 5.
14 � Não são admitidas variantes ao projecto base.
15 � A decisão de abertura do presente concurso, foi por deli-

beração em reunião de Câmara de 19 de Outubro de 2001.
16 � Este anúncio não será publicado no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias.

19 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 10-1-114 377
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Anúncio

Concurso público para aquisição de serviços de vigi-
lância e segurança para instalações municipais para
o ano de 2002. Processo consulta n.º B-2697/01.

Prorrogação de prazo

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Sintra,
Largo de Virgílio Horta, 2710 Sintra (telefone: 219238709/10; te-
lefax: 219238701).

2 � O presente anúncio visa a prorrogação do prazo de execução
de propostas do referido concurso, publiciado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 251, de 29 de Outubro de 2001, no âmbito do
disposto no n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, sendo o último dia para apresentação de propostas o dia 26
do corrente mês de Novemrbo e realizando-se o acto público de
abertura de propostas no dia 27 de Novembro, pelas 10 horas e 30
minutos na sala de reuniões da Divisão de Aprovisionamento, sita
na Travessa do Município, 3, cave, em Sintra.

3 � Do presente anúncio foi junta cópia às peças patentes em
concurso, podendo o mesmo ser consultado no horário normal de
expediente, na Divisão de Aprovisionamento, Travessa do Municí-
pio, 3, cave, 2750 Sintra, ou através do site: http://www.smas-
-sintra.pt/cms.

4 � Enviado para publicação no Diário da República em 20 de
Novembro de 2001.

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

20 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Edite Es-
trela. 03-1-35 217

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Anúncio

Concurso público � procedimento por negociação com
publicação prévia de anúncio para: prestação de ser-
viços de limpeza e desobstrução das redes de dre-
nagem de águas residuais domésticas e equipamen-
tos acessórios.

(Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � A entidade adjudicante é o SMAS � Serviços Municipali-
zados de Águas e Saneamento do Município do Porto, sito na Rua
do Barão de Nova Sintra, 285, Apartado 3046, 4031-654 Porto (te-
lefone: 225190800; fax: 225190850), a quem deverão ser endere-
çadas as candidaturas.

2 � Objecto do procedimento por negociação:
a) A prestação de serviços insere-se na categoria 90.00.1 ser-

viços de saneamento, subcategoria 90.00.12, serviços de
limpeza e ou tratamento de latrinas e fossas sépticas, da
Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a que
se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho,
de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das 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;

b) A prestação de serviços consta de; limpeza e desobstrução
das redes públicas de águas residuais domésticas, 15 000 m
com diâmetros compreendidos entre 125 e 200 mm inclu-
sive; 10 000 m com diâmetros compreendidos entre, supe-
rior a 200 mm e 400 mm inclusive; 1000 m com diâmetros
compreendidos entre, superior a 400 mm e 800 mm inclu-
sive; limpeza e desobstrução de ramais de ligação, 400
unidades; limpeza e desobstrução de tanques Shone, 30
unidades; limpeza de ejectores Shone, 20 unidades; servi-
ço de emergência, 50 horas;

c) (Não aplicável.);
d) O preço base para efeitos do concurso é de 21 975 000$,

não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3 � A prestação de serviços realiza-se no concelho do Porto.
4 � O prazo da prestação de serviços é de um ano.

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � (Não aplicável.)
8 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de

encargos, nem a apresentação de propostas variantes.
9 � Documentos que acompanham as candidaturas:
9.1 � As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes

documentos:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de iden-
tidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou,
no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número
de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução
do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra matri-
culada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9.2 � Para avaliação da capacidade financeira do concorrente, a
candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Prova de subscrição de um seguro de riscos profissionais;
b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de

contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios
findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há
menos de três anos;

c) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresen-
tadas nos três últimos anos;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
últimos três anos, o volume global dos seus negócios e das
prestações de serviço da mesma natureza do objecto do
presente concurso.

9.3 � Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a
candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Lista dos principais trabalhos similares efectuados nos úl-
timos três anos, respectivos montantes, datas, destinatários,
acompanhada por declarações abonatórias destes;

b) Lista de pessoal efectivo médio anual do concorrente nos
últimos três anos;

c) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou
não na empresa e, mais especificamente, daqueles que têm
a seu cargo o controlo da qualidade, bem como as habili-
tações literárias e profissionais desses técnicos, especialmen-
te os afectos à presente prestação de serviços;

d) Lista de equipamentos que o concorrente possui para a re-
alização da prestação de serviços, onde deve indicar as
características técnicas de cada um, incluindo estado de
conservação, ano de fabrico e número de horas de opera-
ção;

e) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para
garantia da qualidade da prestação de serviços.

9.4 � No caso de agrupamentos de concorrentes, cada uma das
entidades que o compõe deve apresentar os documentos referidos nos
números anteriores.

9.5 � No caso de agrupamento de concorrentes, a candidatura
pode ser acompanhada de instrumentos de mandato, emitido por cada
uma das entidades que o compõem, designando um representante
comum para praticar todos os actos no âmbito do concurso.

9.6 � No caso de o concorrente propor a subcontratação parcial
da prestação de serviços, a candidatura deve ainda ser acompanha-
da, relativamente às entidades a subcontratar, dos mesmos documen-
tos exigidos no n.º 9.

9.7 � Os documentos que acompanham a candidatura devem ser
assinados pelas entidades que os emitem.

10 � Critérios de selecção das candidaturas � a selecção dos
candidatos, a quem serão endereçados convites para a apresentação
de propostas, será feita de acordo com os seguintes critérios, indi-
cados por ordem decrescente de importância:

a) Capacidade técnica de prestação de serviços no âmbito da
limpeza e desobstrução de redes de drenagem de águas re-
siduais domésticos (70%);

b) Capacidade financeira (30%).

11 � É permitida a apresentação de candidaturas por um agru-
pamento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
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consórcio externo de responsabilidade solidária, quando lhe for ad-
judicado o contrato.

12 � (Não aplicável.)
13 � Os pedidos de fornecimento do programa do concurso e

caderno de encargos devem ser endereçados à entidade:

a) Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Mu-
nicípio do Porto, sito na Rua do Barão de Nova Sintra, 285,
Apartado 3046, 4031-654 Porto (telefone 225190800; fax:
225190850);

b) Desde que solicitados em tempo útil, os documentos serão
fornecidos no prazo máximo de quatro dias;

b) O custo do fornecimento dos documentos é de 5000$ mais
IVA.

14 � a) As candidaturas deverão ser endereçadas à entidade re-
ferida no n.º 1.

b) As candidaturas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
15.º dia a contar da data da publicação do anúncio relativo ao pre-
sente concurso no Diário da República.

c) As candidaturas, assim como os documentos que as acompa-
nham devem ser redigidos 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, para to-
dos os efeitos, sobre os respectivos originais.

15 � (Não aplicável.)
16 � Serão convidados a apresentar proposta os candidatos se-

leccionados, se possível em número não inferior a três.
17� Critério de adjudicação � o critério de adjudicação é o do

preço mais baixo.
18� Caução:

a) Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário deve prestar uma caução no
valor de 5% do valor da adjudicação, com exclusão do
IVA;

b) O adjudicatário deve, no prazo de seis dias após notifica-
ção, comprovar que prestou a caução;

c) A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu fa-
vor a caução prestada, independentemente de decisão judi-
cial, nos casos de não cumprimento das obrigações legais,
contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatário.

19 � (Não aplicável.)
20 � 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 Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

21 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 19 de Novembro de 2001.

22 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A. em 19 de Novembro de 2001.

19 de Novembro de 2001. � O Director-Delegado, Adolfo Lima.
06-1-032 729

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S. A.

Anúncio

Informam-se todos os interessados que foram prestados esclareci-
mentos no âmbito do concurso público internacional para a realiza-
ção e supervisão da manutenção de equipamentos e instalações afec-
tas ao sistema de produção e tratamento de água do sistema
multimunicipal de abastecimento de água do sul da área do Grande
Porto.

Os esclarecimentos prestados estão junto às peças patentes em
concurso.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente do Júri, José Maria
Viegas Neves. 06-2-054 672

DOCAPESCA � PORTOS E LOTAS, S. A.

Anúncio

Concurso público � Porto de Pesca da Costa da Capari-
ca Fábrica e silo de gelo e câmara frigorífica de conser-
vação.

1 � Entidade adjudicante � DOCAPESCA � Portos e Lotas,
S. A., Direcção de Infra-Estruturas e Manutenção, Departamento de
Instalações Mecânicas, especiais e de Frio, Apartado 3131, 1301-961
Lisboa (telefone: 213027500; fax: 213027579).

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 � Costa da Caparica.
b) Objecto do concurso � empreitada de fornecimento e monta-

gem de fábrica e silo de gelo e câmara frigorífica de conservação
de pescado, com diversos trabalhos de construção civil, isolamen-
tos térmicos, redes de água e esgotos, instalações eléctricas, instala-
ções frigoríficas e diversos equipamentos.

A Fábrica de Gelo deverá ter uma produção de 4500 kg/dia de
gelo do tipo escama, sendo o Silo Orbital com uma capacidade de
armazenamento de 4000 kg e temperatura de conservação de -5.º C.

A Câmara Frigorífica de Conservação, terá, aproximadamente, um
volume de 17 m3 e será construída com painéis isotérmicos em chapa
de poliester reforçado com fibra de vidro.

c) Preço base � 124 699,47 € (25 000 000$).
4 � Prazo de execução da obra � três meses.
5 � a) Pedido dos documentos � o processo de concurso e do-

cumentos complementares, podem ser examinados ou pedidos por
escrito à Direcção de Infra-Estruturas e Manutenção, por via postal
ou outra, durante as horas normais de expediente.

b) Pagamento � o custo da totalidade dos elementos atrás referi-
dos é de 124,70 € (25 000$), a que se acresce o valor do IVA, à
taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro ou cheque passado a favor
da DOCAPESCA � Portos e Lotas, S. A., sendo as despesas de
portes a cargo do candidato.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � 9 de Janeiro de
2002 � 15 horas.

b) Endereço � ver n.º 1, através do serviço oficial dos correios,
sob registo ou pessoalmente contra assinatura de registo de proto-
colo.

c) Língua � portuguesa nas condições do programa de concurso.
7 � a) Pessoas admitidas a assistir à abertura das propostas �

candidatos ou mandatários, desde que devidamente credenciados.
b) Data, hora e local � 10 de Janeiro de 2002 � 15 horas. Ver

n.º 1.
8 � Cauções e garantias � não é exigida qualquer caução ou

garantia na fase de apresentação das propostas.
9 � Tipo de empreitada por preço global.
10 � Modalidade jurídica de agrupamento � podem concorrer

empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro:

a) Alvarás � só serão admitidos concorrentes titulares dos
alvarás compatíveis com o valor da proposta nas condições
estabelecidas no programa do concurso.
Os concorrentes deverão ser titulares dos alvarás das 3.ª, 5.ª
e 6.ª categorias;

b) Certificado de Inscrição em lista oficial de empreiteiros:
facultativo � dispensa a apresentação dos documentos in-
dicados nas alíneas a) a d), h, j), m) e p) do programa de
concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade da
proposta é de 66 dias, contados a partir da data referida no n.º 7,
alínea b), podendo ser prorrogado 44 dias, conforme artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99.

13 � Critérios de adjudicação � o critério no qual se baseia a
adjudicação é o da proposta mais vantajosa, atendendo-se aos dife-
rentes critérios de apreciação das propostas, por ordem decrescente
da sua importância e com classificação de 1 a 10:

Condições técnico-económicas mais vantajosas � 40%;
Melhor prazo de execução � 30%;
Valia técnica da proposta � 30%.

O Conselho de Administração, Luís Frazão Gomes. � Assunção
Soveral. 02-2-003 314
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BEJA

Anúncio

Concurso público n.º 1/2001/SCMB, para a empreitada
de remodelação de creche/infantário em Beja

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

1 � A empreitada será adjudicada pela Santa Casa da Misericór-
dia de Beja, sita na Rua de D. Manuel I, 19, 7800-306 Beja (tele-
fone: 284324133; fax: 284327800).

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 da obra � Rua de Alexandre Hercu-
lano, 31 e 33, em Beja.

b) Designação da empreitada � concurso público n.º 1/2001/
SCMB, para a empreitada de remodelação de creche/infantário.

Objecto da empreitada � empreitada de remodelação de edifício
de habitação existente, e adaptação à nova função, Inclui trabalhos
de betão armado, alvenarias, cobertura, carpintarias, serralharias,
redes de águas, esgotos, electricidade, pavimentos, azulejos, pintu-
ras e arranjos exteriores.

c) A presente obra não se divide em lotes.
d) O objecto da empreitada não compreende a elaboração de pro-

jectos.
4 � O prazo máximo de execução das obras é de 210 dias segui-

dos de calendário, prevendo-se o início da empreitada para Feverei-
ro de 2002.

5 � a1) O processo de concurso encontra-se patente na sede da
Santa Casa da Misericórdia de Beja, sita na Rua de D. Manuel I,
19, 7800-306 Beja, onde pode ser examinado, durante as horas de
expediente (das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e
das 14 e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos), desde a data do
respectivo anúncio, até ao dia e hora do acto público do concurso.

a2) Desde que solicitadas até ao último dia do primeiro terço do
prazo do concurso, os interessados poderão obter cópias devidamente
autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas do
processo do concurso. Os pedidos do processo do concurso e das
cópias do projecto serão dirigidos por fax, para a Santa Casa da
Misericórdia de Beja, na Rua de D. Manuel I, 19, em Beja (telefo-
ne: 284324133; fax: 284327800).

b) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de
25 000$, com o IVA à taxa legal em vigor já incluído, a pagar em
numerário ou cheque, passado à ordem da Santa Casa da Misericór-
dia de Beja.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
32.º dia seguido de calendário (incluindo sábados, domingos e feri-
ados) posterior à data da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, pelos concorrentes ou seus representantes, na secretaria da
Santa Casa da Misericórdia de Beja, na Rua de D. Manuel I, 19,
7800-306 Beja, contra recibo ou remetidas pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção.

b) A proposta bem como os documentos que a acompanham,
deverão ser redigidos em língua portuguesa, tendo em atenção o
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições
do programa de concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto do concurso é público e terá lugar na sede da Santa Casa
da Misericórdia de Beja, sita na Rua de D. Manuel I, 19, em Beja,
e realizar-se-á pelas 10 horas do 1.º dia útil a seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total de adju-
dicação, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o valor para efeito do con-
curso é de 62 000 000$, não incluindo o imposto sobre o valor acres-
centado. Os pagamentos serão processados mensalmente com base
nos autos de medição.

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

11 � Só serão ser admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emiti-
do pelo IMOPPI, que contenham as autorizações a seguir indicadas,
de harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de

Março, e Portaria n.º 412-I/99, alterada pela Portaria n.º 660/99, de
17 de Agosto, da classe correspondente ao valor da proposta � da
1.ª categoria da classe correspondente ao valor da sua proposta.

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

13 � Precedendo a análise das propostas apresentadas a concurso,
será em primeiro lugar avaliada a capacidade financeira, económica
e técnica dos concorrentes, de acordo com o que se encontra esta-
belecido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os
concorrentes aptos, passam à fase seguinte, em condições de igual-
dade, sendo analisadas as propostas por eles apresentadas e do se-
guinte modo:

13.1 � A adjudicação será efectuada ao concorrente com a pro-
posta economicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo aos vários facto-
res e subfactores de apreciação das propostas e respectivas ponde-
rações, por ordem decrescente de importância:

1) Garantia de boa execução da obra (50%), avaliada por:

Valia técnica da proposta;
Processos construtivos adoptados, e meios disponíveis;
Adequabilidade do programa de trabalhos às condições

existentes;

2) Condições mais vantajosas de preço (35%), avaliada por:

Preço total;
Credibilidade e coerência dos preços unitários;

3) Condições mais vantajosas de prazo (10%), avaliada por:

Prazo total;
Programação proposta;

4) Garantia da obra (5%).

13.2 � O dono da obra reserva-se o direito de não adjudicar a
empreitada quando todas as propostas ou a mais conveniente ofere-
ça um preço superior ao preço base do concurso. O dono da obra
reserva-se ainda o direito de adjudicar, se lhe convier, apenas parte
da empreitada.

14 � Não é permitido a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto nem a partes do projecto.

15 � É admitido a apresentação de propostas que envolvam al-
terações das cláusulas do caderno de encargos, apenas no que diz
respeito a prazos diferentes dos estabelecidos no caderno de encar-
gos.

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

17 � Este anúncio de concurso foi enviado para publicação no
Diário da República, no dia 19 de Novembro de 2001.

18 � (Não aplicável.)

19 de Novembro de 2001. � O Provedor, António Manuel Pe-
reira Chicharo. 10-2-126 736

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete de Estudos e de Planeamentos
de Instalações

Rectificação

Em referência ao aviso n.º 3-2-44 966 e relativo ao concurso pro-
movido pelo Gabinete de Planeamento de Instalações (GEPI), para
a empreitada de construção civil e instalações eléctricas do Quartel
da GNR de Alpiarça publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 268, de 19 de Novembro de 2001.

No n.º 6, alínea a), onde se lê:

«A hora e data limite para os concorrentes apresentarem as
suas propostas, será até às 17 horas do 32.º dia consecutivo...»
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Despacho (extracto)

Para efeitos do disposto no n.º 14 da Portaria n.º 969/98, de 16
de Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de
Julho, torna-se público que, por despacho de 2 de Abril de 2001,
do Secretário de Estado da Administração Interna, foi concedido o
alvará n.º 72 A, à empresa Nordeste Alarme � Serviços de Tecno-
logia e Segurança, L.da, com sede em Chaves, Estrada do Outeiro
Seco, loja 31, Outeiro Seco, para o exercício em todo o território
nacional, das actividades de exploração e gestão de centrais de re-
cepção e monitorização de alarmes de roubo e intrusão, bem como
a gestão, manutenção e exploração de sistemas de segurança, pre-
vistas na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei
n.º 231/98, de 22 de Julho.

5 de Novembro de 2001. � O Secretário-Geral, J. A. de Mendon-
ça Canteiro. 10-2-126 723

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Região de Turismo do Douro Sul

Aviso

Concurso n.º 5/01 (técnico de 2.ª classe)

Ordem de serviço n.º 5/01

1 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, na sua actual redacção, aplicável à administração local, por
força e com adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
faz-se público que, por despacho do presidente desta Região de
Turismo, datado de 22 de Junho de 2001, se encontra aberto con-
curso externo geral de ingresso para selecção de um estagiário com
vista ao provimento de um lugar na categoria de técnico de 2.ª classe
estagiário (área de comunicação e relações económicas) do quadro
de pessoal desta Região de Turismo.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pro-
vimento da vaga posta a concurso, esgotando-se com o seu preen-
chimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 154/93, de 6 de Maio; do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; 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, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 159/95, de 6 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional:

Em termos genéricos � compete ao técnico funções de estudo
e aplicação de métodos e processos de natureza técnica, com
autonomia e responsabilidade;

Em termos especiais � emissão de pareceres e acompanhamen-
to dos processos de licenciamento de unidades de turismo no
espaço rural; divulgação dos instrumentos financeiros; conhe-
cimentos genéricos do âmbito do POE � Programa Opera-
cional de Economia, em elaboração de candidaturas de incen-
tivos financeiros.

5 � O local de trabalho será na área da região de Turismo do
Douro Sul e ao lugar de concurso cabe o vencimento correspondente
ao índice 215, escalão 1 (130 200$), da respectiva categoria, nos
termos dos Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhe aplicável, no
que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas
genericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão � só são admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

6.1 � Requisitos gerais de admissão ao 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 legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � podem ser admitidos ao concurso os
candidatos que possuam bacharelato em comunicação e relações
económicas.

6.3 � A não verificação dos requisitos nos n.os 6.1 e 6.2 deter-
mina a exclusão do candidato.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � O prazo para a apresentação de candidaturas é de 10 dias

úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

7.2 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento escrito, dirigido ao presidente da
Região de Turismo do Douro Sul, e entregues pessoalmente nos
Serviços de Pessoal ou enviados pelo correio com aviso de recep-
ção, expedido até ao limite do prazo fixado no n.º 7.1 à Região de
Turismo do Douro Sul, dele devendo constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação completa (nome, residência, código postal,
número de telefone, filiação, data de nascimento, naturali-
dade, estado civil, profissão, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, habilitações literárias e profissionais);

b) Situação face à função pública (indicação da categoria que
o candidato detém, serviço a que pertence, natureza do vín-
culo e tempo de serviço, na categoria, na carreira e na fun-
ção pública) se for caso disso;

c) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito desde que
devidamente comprovados.

7.3 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-
do, com indicação das tarefas e funções desenvolvidas e
correspondentes períodos, bem como a indicação das acções
de formação finalizadas, sua duração e entidades que as
ministraram;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias (certi-

ficado autêntico ou autenticado);
d) Documentos autênticos ou autenticados, comprovativos dos

elementos a que se refere a alínea c) do n.º 7.2;
e) Documentos comprovativos a que se refere o n.º 6.1 do

presente aviso, salvo se os candidatos declararem no respec-
tivo requerimento, sob compromisso de honra, em alíneas
separadas, a situação precisa em que se encontravam rela-
tivamente a cada um dos serviços enunciados, nas citadas
alíneas.
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7.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

9 � A prova de conhecimentos assumirá a natureza teórica e a
fórmula escrita versando sobre os seguintes conhecimentos gerais:

a) Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

b) Deontologia profissional dos funcionários públicos.

9.1 � A prova de conhecimentos versará também sobre conheci-
mentos específicos constantes do seguinte programa:

a) Estatutos da Região de Turismo do Douro Sul � Decreto-
-Lei n.º 154/93, de 6 de Maio;

b) Lei quadro das regiões de turismo � Decreto-Lei n.º 287/
91, de 9 de Agosto;

c) Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decre-
to-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

9.2 � Nas provas de conhecimentos ter-se-á em consideração
equitativamente, o seguinte:

a) Modo de explanar as respostas;
b) Enquadramento legal a dar às questões;
c) Solução encontrada.

10 � Na avaliação curricular serão ponderados os seguintes fac-
tores:

a) Habilitação académica onde se pondera a titularidade do
grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida;

b) A formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com a área funcional do lugar posto a con-
curso;

c) A experiência profissional em que se pondera o desempe-
nho efectivo de funções na área da actividade para a qual
o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração.

10.1 � A habilitação académica será apreciada com o seguinte
critério: habilitação académica � bacharelato � 20 valores.

10.2 � A formação profissional relevante na área para que é aber-
to o concurso, será ponderada de acordo com os seguintes critérios:

a) Uma acção de formação profissional � 10 valores;
b) Mais de uma acção de formação profissional � 1 valor por

cada acção até ao limite de 20 valores.

10.3 � A experiência profissional será apreciada de acordo com
os seguintes critérios:

a) Um ano de experiência na área para que é aberto este con-
curso � 12 valores;

b) De um a três anos de experiência profissional � 14 valo-
res;

c) Mais de três anos de experiência profissional � 20 valo-
res.

11 � Na entrevista profissional que visa analisar na relação in-
terpessoal de forma objectiva e sistemática as aptidões profissionais
dos candidatos, serão ponderados os seguintes factores:

a) Preocupação pela valorização e actualização profissionais;
b) Objectividade e clareza de raciocínio;
c) sentido crítico;
d) Capacidade de expressão e fluência.

11.1 � Cada um dos factores referidos no número anterior serão
classificados de 0 a 20 valores de acordo com os seguintes parâme-
tros:

a) Insuficiente � 0 a 9,5 valores;
b) Suficiente � 10 a 14 valores;
c) Bom � 14 a 17 valores;
d) Muito Bom � 17 a 20 valores.

12 � A classificação final será expressa numa escala de 20 va-
lores e resultará da média aritmética ponderada de todos os méto-
dos de selecção de acordo com a seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = �������

3

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

13 � Afixação das listas � as listas de candidaturas admitidas e
excluídas, bem como a lista de classificação final serão afixadas nos
Serviços Administrativos, ou publicadas no Diário da República,
conforme o número de candidatos.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

15 � O júri do concurso terá seguinte composição:

Presidente � Jorge Guedes Osório Augusto, presidente da re-
gião de Turismo do Douro Sul.

Vogais efectivos:

1.º Rui Paulo do Vale Valadares Pintado, vogal da Comis-
são Executiva:

2.º Dr. João Manuel Correia Dinis Rebelo, vogal da Co-
missão Executiva.

Vogais suplentes:

1.º Dr. José Carlos Pinto dos Santos, vogal da Comissão
Executiva:

2.º Hernâni Pinto da Fonseca Almeida, vogal da Comis-
são Executiva.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente, Jorge Guedes Osó-
rio Augusto. 10-2-126 737

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral do Ensino Superior

Estádio Universitário de Lisboa

Aviso

Por despacho de 19 de Outubro de 2001 do Director-Geral do
Ensino Superior, foi rescindido o contrato de prestação de serviços,
em regime de avença, com a monitora desportiva de natação, Paula
Alexandra da Fonseca Campos Miranda, com efeitos a partir de 1
de Novembro de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

Por despacho de 13 de Novembro de 2001 do Director-Geral do
Ensino Superior, foi rescindido o contrato de prestação de serviços,
em regime de avença, com a monitora desportiva de natação, Paula
Cristina de Sousa Correia, com efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2001. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Novembro de 2001. � O Director, João Roquette.
03-2-45 132

TRIBUNAIS

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 533/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Florentino Coleccion, S. L.
Requerido � Fernando Miranda Osório.
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Dr. Pedro Rodrigues, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribunal
da Comarca de Guimarães:

Faz saber que por sentença de 8 de Novembro de 2001, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Fer-
nando Miranda Osório, casado, comerciante, titular do cartão de
empresário n.º 818115289, residente na Rua de Vila Verde, 51, da
freguesia de S. Sebastião, 4800 Guimarães, identificação fiscal
n.º 179334573, bilhete de identidade n.º 10041062, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Adelino Paiva António,
economista, com escritório na Rua da Ramada, 397, 4800 Guima-
rães.

9 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Pedro Rodri-
gues. � O Oficial de Justiça, José Manuel Magalhães.

06-2-054 656

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE PAREDES

Anúncio
Processo n.º 670/2001.
Processo especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Texbrinlar � Importação e Exportação de Artigos

para o Lar e Têxteis, L.da, com sede em Trevoares, Vandoma,
4580 Paredes.

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

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Novembro de 2001.

19 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, António Joaquim
da Costa Gomes. � O Oficial de Justiça, Caetano Moreira de Bar-
ros. 10-2-126 739

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

Anúncio
Processo n.º 1122/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � António Ferreira dos Santos e outro(s).

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

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António
Ferreira dos Santos e Carolina Ferreira Silva, residentes no lugar do
Giestal, Rua de Fernando Pessoa, 156, da freguesia de Lourosa, desta
comarca, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 19 de Outubro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria
Ferreira. � A Oficial de Justiça, Graça Gomes. 06-2-054 670

5.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 1089/2001.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de Francisco Mota, L.da, com sede no
Lugar da Igreja, Rua de 8 de Dezembro, 494, Santiago de Antas,

Vila Nova de Famalicão, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência dife-
rente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 8 de Novembro de 2001.

14 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Alexan-
dre G. Ferreira. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Fonseca.

06-2-054 654

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 295/2001.
Falência (apresentação).

Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores de Spoteluz � Comércio
Artigos para o Lar, L.da, com sede na Rua de João Saraiva, 38, 2.º,
em 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 requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

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

16 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
G. Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

02-2-3311

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 277/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Soc. Construções Antunes & Catarino, L.da

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Soc. Constru-
ções Antunes & Catarino, L.da, com sede na Rua de Óscar Monteiro
Torres, 5, rés-do-chão, direito, Venda Nova, 2700-627 Amadora,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 31 de Outubro de 2001.

14 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

01-2-18 731

Anúncio
Processo n.º 94/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Joaquim Francisco Sousa da Cruz e outro(s).

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Joaquim
Francisco Sousa da Cruz e mulher, Maria Ana Horta Reis Sousa da
Cruz, residentes na Rua da Indústria, 14, 4.º, esquerdo, Alverca do
Ribatejo, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
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Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

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

19 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

01-2-18 714

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

Anúncio
Processo n.º 228/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de Jumbo Expresso Viagens, L.da, com
sede na Rua de José Falcão, 150, 1.º, Porto, para no prazo de 10
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

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

19 de Outubro de 2001. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda.

06-2-054 648

Anúncio
Processo n.º 143/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Freitas, Irmão, L.da

Requerida � Cozimove � Cozinhas e Equip. para Construção, L.da

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

Faz saber que por sentença de 12 de Novembro de 2001, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência de Cozimove � Co-
zinhas e Equip. para Construção, L.da, com sede na Rua de Godi-
nho Faria, 929-B, 4465 São Mamede de Infesta, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o engenheiro Alberto Carlos C.
da Silva Lopes, com escritório na Rua de Sá da Bandeira, 481, 1.º,
esquerdo, 4050 Porto.

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

06-2-054 659

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

Anúncio
Processo n.º 226/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de Jumbo Expresso Viagens Minho, L.da,
com sede na Rua de José Falcão, 150, 1.º, 4050-315 Porto, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência).

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

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

06-2-054 652

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Reclassificações

Para os devidos efeitos se torna público por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal, foram reclassificados, ao abrigo da
alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, os seguintes fun-
cionários:

Jorge Manuel Lemos Silva, actualmente com a categoria de
encarregado de parques desportivos e ou recreativos e remu-
nerado pelo escalão 1, índice 235, para a categoria de encar-
regado de parques de máquinas, viaturas auto e transportes,
do grupo de pessoal auxiliar, a remunerar pelo mesmo índi-
ce e escalão, presentemente fixado em 142 300$ (despacho
de 5 de Novembro de 2001);

Avelino Gonçalves Costa, actualmente com a categoria de mo-
torista de pesados e remunerado pelo escalão 1, índice 144,
para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veícu-
los especiais, do grupo de pessoal auxiliar, a remunerar pelo
escalão 1, índice 148, presentemente fixado em 89 700$;

Eleutério Tavares Lopes, actualmente com a categoria de can-
toneiro e remunerado pelo escalão 1, índice 129 para a cate-
goria de cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal auxili-
ar, a remunerar pelo escalão 1, índice 148, presentemente
fixado em 89 700$ (despachos de 13 de Novembro de 2001).

Os funcionários deverão tomar posse no prazo de 20 dias conta-
dos da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
3.ª série.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Ma-
nuel Pereira Marques. 10-1-114 354

Aviso

Abertura de concurso interno geral para provimento
de um lugar de chefe de armazém

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho do presidente da Câmara de 15 de Novembro de 2001, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso
interno geral para provimento de um lugar de chefe de armazém,
conforme preceitua o n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

1 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � Prazo de validade do concurso � só para a vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Lugar a prover � o concurso destina-se ao provimento de
uma vaga de chefe de armazém do grupo de pessoal de chefia, a
remunerar pelo escalão 1, índice 285 da escala indiciária da função
pública, presentemente fixado em 172 600$.

4 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será o
concelho de Albergaria-a-Velha, sendo as condições de trabalho e
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

5 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar serão as
inerentes à respectiva categoria, que resumidamente são as seguin-
tes:

Coordenação das actividades do pessoal afecto aos armazéns,
o controlo, recepção e entrega de materiais, verificando gui-
as de remessa e a sua concordância com as requisições; pres-
tação de informações relativas à reposição de stocks, zelan-
do pelo seu acondicionamento; promoção e orientação da
conferência de listagens de movimento de entradas, saídas e
saldos; promoção e coordenação do inventário físico.

6 � Requisitos de admissão ao concurso � ao concurso poderão
ser admitidos os candidatos que reunam os requisitos exigidos pelo
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, bem como os
exigidos pelo n.º 1, do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 248/87, de 17
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de Junho, com a alteração introduzida pelo n.º 11, do artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

7 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formuladas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha, podendo ser remetido pelo correio
até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso, por carta regis-
tada com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Alberga-
ria-a-Velha, Praça de Ferreira Tavares, 3850-053 Albergaria-a-Ve-
lha, ou entregue pessoalmente na Secção de Pessoal, devendo nele
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, profissão, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, nú-
mero de contribuinte, residência completa e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso mediante referência ao número e

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

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

8 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-

dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados
desde que os candidatos declarem no respectivo requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos referidos nas citadas alíneas;

c) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Os candidatos que sejam funcionários desta Câmara Muni-

cipal ficam dispensados da apresentação dos documentos que cons-
tem do seu processo individual.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Prova escrita de conhecimentos;
c) Entrevista profissional de selecção.

11.1 � A avaliação curricular (AC), a qual será pontuada de 0 a
20 valores, destina-se a avaliar as aptidões profissionais do candi-
dato para o exercício da função, de acordo com os seguintes crité-
rios:

1 � Habilitação académica de base (HAB):

Habilitações mínimas exigidas para o ingresso na carrei-
ra � 1 valor;

Habilitações superiores às exigidas para o ingresso na car-
reira � 2,5 valores.

2 � Formação profissional (FP):

Sem formação profissional complementar à académica �
0 valores;

Formação de duração até 60 horas � 1 valor;
Formação de duração superior a 60 horas � 2,5 valores.

3 � Experiência profissional (EP) � será considerada a anti-
guidade na função pública e a antiguidade na carreira, sendo
a classificação final apurada da seguinte forma:

A. F. P. + A. C.
E. P. = �������
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a) Antiguidade na função pública:

Antiguidade de 12 anos � 1 valor;
Antiguidade entre 12 e 15 anos � 3 valores;
Antiguidade entre 15 e 20 anos � 4 valores;
Antiguidade superior a 20 anos � 5 valores.

b) Antiguidade na carreira:

Antiguidade de 12 anos � 1 valor;
Antiguidade entre 12 e 15 anos � 3 valores;
Antiguidade entre 15 e 20 anos � 4 valores;
Antiguidade superior a 20 anos � 5 valores.

4 � Classificação de serviço (CS):

Média de 6 valores � 6 valores;
Média de 7 valores � 7 valores;
Média de 8 valores � 8 valores;
Média de 9 valores � 9 valores;
Média de 10 valores � 10 valores.

A nota final da avaliação curricular será dada pela seguinte fór-
mula:

A. C. = HAB + FP + EP + CS

11.2 � A prova escrita de conhecimentos, destinada à avaliação
dos conhecimentos profissionais dos candidatos para o desempenho
da função será classificada de 0 a 20 valores e incidirá sobre a se-
guinte legislação:

Lei das autarquias locais (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro);
Lei das finanças locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto);
POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro);
Regime jurídico da realização de despesas públicas (Decreto-

-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96,

de 31 de Janeiro);
Regime jurídico das férias, faltas e licenças dos funcionários

públicos (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11
de Maio);

Estatuto disciplinar dos funcionários públicos (Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Carta ética dos funcionários públicos.

11.3 � A entrevista profissional de selecção procurará proporci-
onar uma avaliação das aptidões profissionais e pessoais demonstra-
das pelos candidatos no desempenho do cargo, classificando-se da
seguinte forma, também numa escala de 0 a 20 valores:

O candidato revela aptidões e características consideradas ex-
celentes para o desempenho do cargo � 17 a 20 valores;

O candidato revela aptidões e características consideradas bas-
tante boas para o desempenho do cargo � 14 a 16 valores;

O candidato revela aptidões e características consideradas mé-
dias/suficientes para o desempenho do cargo � 10 a 13 va-
lores;

O candidato revela aptidões e características consideradas
desajustadas para o desempenho do cargo � 0 a 9 valores.

12 � A classificação final resultará da média ponderada de todas
as provas, valendo a prova escrita de conhecimentos o dobro de cada
uma das restantes, resumindo-se na seguinte fórmula:

AC + (PEC × 2) + EP
CF = ���������
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Serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 10 valores.

13 � As listas de admissão e classificação serão publicitadas em
conformidade com o disposto nos artigos 34.º e 40.º, respectivamen-
te, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Rui Manuel Pereira Marques, presidente da Câ-
mara Municipal.

Vogais efectivos � José Carlos Silva Oliveira, vice-presidente
da Câmara Municipal, e Rui Amadeu Ferreira Gomes de Cas-
tro, chefe da Divisão de Obras Municipais.

Vogais suplentes � Clotilde Maria Vidal Ferreira Talaia, che-
fe da Divisão de Obras Particulares e Fernando António
Tavares da Silva, chefe da Divisão de Planeamento e Urba-
nismo.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Ma-
nuel Pereira Marques. 10-1-114 355
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de pesados

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, datado de 15 de
Novembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 12 dias úteis
a contar do dia seguinte ao da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso destinado ao
provimento de um lugar de motorista de pesados, da respectiva car-
reira, do grupo de pessoal auxiliar, pertencente ao quadro de pes-
soal privativo da Câmara Municipal de Alcobaça.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98 de 11 de Julho, e do Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que procedeu à sua adaptação à
administração local.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para a
vaga indicada e cessa com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver corresponde ao descrito para a carreira de motorista de pesados
no Despacho n.º 38/88, do Secretário de Estado da Administração
Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de prestação de trabalho, remuneração e condições de
trabalho � o local de prestação de trabalho situa-se em Alcobaça,
sendo a remuneração mensal a correspondente ao escalão aplicável
da tabela indiciária, nos termos do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16
de Outubro, na sua actual redacção, e do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e seu anexo II, e do n.º 1 do artigo 49.º do
Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Março, e as restantes condições de
trabalho as genericamente vigentes na administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-
-se os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresen-
tação das candidaturas reunam os requisitos gerais de admissão a
concurso e provimento em funções públicas previstas no n.º 2 e suas
alíneas a), b) e d) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, acrescidos do seguinte requisito habilitacional � esco-
laridade obrigatória e carta de condição adequada.

7 � Métodos de selecção, programa da prova de conhecimentos
e sistema de classificação final:

7.1 � O processo de selecção desenrolar-se-á em duas fases:

a) Prova de conhecimentos específicos, de natureza prática,
com a duração máxima de trinta minutos;

b) Entrevista profissional de selecção, com a duração de 15 a
30 minutos.

7.2 � O programa da prova de conhecimentos específicos, de
natureza prática, consiste na condução de uma viatura pesada de
caixa aberta, com carga.

7.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos sempre que solicitadas.

7.4 � A classificação final dos candidatos será expressa de 0 a
20 valores e obtida através da média aritmética ponderada dos re-
sultados obtidos nos dois métodos de selecção, de acordo com a
seguinte fórmula:

(3 × A) + (2 × B)

5
em que:

A = prova de conhecimentos específicos;
B = entrevista profissional de selecção.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, em papel azul de 25 linhas ou em papel branco, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n.º 2/88, de 14 de Janeiro, dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, dele devendo cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data de
nascimento, nacionalidade, naturalidade, estado civil, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, número fiscal de contribuinte e residên-
cia);

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

c) Eventuais factos que o candidato entenda serem relevantes
para a apreciação do seu mérito.

8.2 � Desde que o candidato declare no respectivo requerimento,
sob compromisso de honra, a titularidade dos requisitos gerais de
admissão a concurso e provimento em funções públicas, é inicial-
mente dispensada a apresentação dos respectivos documentos com-
provativos, com excepção do documento comprovativo do requisito
habilitacional, cuja ausência determinará a exclusão do concurso.

9 � A apresentação ou a entrega de documentos falsos implica-
rá, para além de exclusão ou de não provimento dos candidatos, a
participação à entidade competente para procedimento disciplinar e
criminal, conforme os casos.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

11 � Envio das candidaturas � os requerimentos de admissão ao
concurso, bem como os documentos que os devam acompanhar,
podem ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal de Alcobaça, às horas normais de expediente, ou remeti-
dos pelo correio, com aviso de recepção, endereçados ao presidente
da Câmara Municipal de Alcobaça, Praça de João de Deus Ramos,
2461-501 Alcobaça.

12 � Constituição e funcionamento do júri:

Presidente � Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues, ve-
reador em regime de permanência.

Vogais efectivos � Óscar Manuel Ferreira Carvalho de Oli-
veira, director do Departamento Técnico, e António Carlos
Fernandes de Melo, chefe da Divisão de Conservação do
Património Municipal.

Vogais suplentes � João Manuel Basílio Costa, encarregado de
movimento (chefe de tráfego), e António Afonso Carvalho
Vitorino Rosa, encarregado geral.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

O júri será secretariado por Maria de Fátima Fialho Belo de Sousa,
técnico superior de gestão e Administração Pública de 2.ª classe.

13 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classifica-
ção final serão afixadas no edifício dos Paços do Município.

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Gon-
çalves Sapinho. 10-1-114 356

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
chefe de divisão da Divisão Técnica de Obras e Urba-
nismo.

Faz-se público para os devidos efeitos que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, de 27 de Agosto
de 2001 e nos termos dos artigos 4.º e 17.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, foi determinado abrir concurso para provimento
do cargo de chefe de Divisão Técnica de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Alter do Chão, pelo prazo de 10 dias úteis,
após a publicação do presente aviso no Diário da República.

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, faz-se constar:

1 � O concurso é válido pelo prazo de um ano, contado a partir
da data da publicação da lista de classificação final.

2 � A remuneração base é actualmente de 461 100$ correspon-
dente a 70% do índice 100 da escala salarial dos cargos dirigentes,
conforme disposto no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16
de Outubro, acrescida das regalias sociais genericamente vigentes
para a administração local.

3 � O local de trabalho é no concelho de Alter do Chão.
4 � O conteúdo funcional do cargo a concurso é o constante nos

n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro.
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5 � Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes re-
quisitos:

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;

Especiais � os previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro.

6 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, consideram-se condições prefe-
renciais os candidatos habilitados com um curso superior em Enge-
nharia Civil, e os candidatos não detentores de curso superior, fun-
cionários que reunam os requisitos constantes do n.º 6 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 49/99, de 11 de Junho, e ainda os que reunam os re-
quisitos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, a comprovada experiência no de-
sempenho de funções dirigentes.

7 � A área de actuação será a correspondente à unidade orgâni-
ca prevista no artigo 26.º do Regulamento de Organização dos Ser-
viços Municipais da Câmara Municipal de Alter do Chão, publica-
do no Apêndice n.º 148 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 276,
de 26 de Novembro de 1999, com a alteração introduzida e publi-
cada no Apêndice n.º 110 Diário da República, 2.ª série, n.º 178,
de 3 de Agosto de 2000.

8 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular � 50%;
Entrevista profissional de selecção � 50%.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão da acta de reunião do júri do concurso, que serão facul-
tadas aos concorrentes que as solicitarem.

9 � O júri terá a seguinte composição em resultado do sorteio
realizado no dia 6 de Novembro, pela Comissão de Observação e
Acompanhamento dos Concursos, para os Cargos Dirigentes, e nos
termos da acta daquela comissão n.º 488/2001:

Presidente � engenheiro António Hemetério Airosos Cruz, pre-
sidente da Câmara.

1.º vogal efectivo � engenheiro Joaquim Alberto da Silva Fer-
reira, chefe de divisão da Divisão Técnica de Obras e Servi-
ços Urbanos da Câmara Municipal do Crato.

2.º vogal efectivo � engenheiro Rui Vasco Braga Brasão An-
tunes, director do Gabinete de Apoio de Portalegre.

1.º vogal suplente � Dr. Manuel António David, chefe de di-
visão da Divisão de Estudos, Formação e Administração
Autárquica.

2.º vogal suplente � Dr. João Manuel Nunes Mendes, chefe de
divisão da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara
Municipal de Arroches.

10 � Apresentação da candidatura:
10.1 � A candidatura deve ser formulada mediante requerimento,

dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão e dele
deve constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, resi-
dência, profissão);

b) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
susceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal;

c) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente à
situação em que o requerente se encontra no que respeita
aos requisitos legais de admissão mencionados.

10.2 � O requerimento e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos, Educação e
Acção Social da Câmara Municipal de Alter do Chão, ou remeti-
dos pelo correio, com aviso de recepção, expedidos até ao fim do
prazo fixado, para a Câmara Municipal de Alter do Chão, Largo do
Município, 7440-026 Alter do Chão (telefone: 245610000; fax:
245612431).

10.3 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acom-
panhado da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado.

11 � A lista dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão afixadas nos Paços do Município, Serviço de Recursos
Humanos, Educação e Acção Social.

12 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/00, de
1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra para a Igualdade, declara-se que em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airosos Cruz. 10-1-114 357

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Por despacho do presidente de 8 de Novembro de 2001, Mário
Nuno Braz da Cunha Guimarães foi nomeado definitivamente, pre-
cedendo concurso, com dispensa de estágio, na carreira de técnico
superior na área de economia, categoria de técnico superior de 2.ª
classe, devendo assinar o termo de posse no prazo de 20 dias a con-
tar da publicação deste aviso.

8 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 10-1-114 358

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso

Licença sem vencimento � renovação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 12 de Novembro corrente, e de harmonia com o disposto no n.º 1
do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, na sua
actual redacção, foi renovada, por mais um ano, a licença sem ven-
cimento do pedreiro Francisco Rosa Neves Pereira, com efeitos a
partir de 16 de Novembro de 2001.

13 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Pinto Ferreira Canário. 10-1-114 360

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de encarregado geral

Nos termos do disposto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna público que a lista dos candi-
datos admitidos e excluídos ao concurso mencionado em epígrafe,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 236, de 11 de Ou-
tubro de 2001, se encontra afixada no edifício dos Paços do Muni-
cípio a partir da publicação do presente aviso.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-34 625

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Aviso

Concurso externo de admissão a estágio de ingresso
na categoria de técnico de informática grau I

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 16 do corrente, nomeei o estagiário Álvaro Filipe Madeira Leal,
técnico de informática, grau I.

O candidato deverá tomar posse no prazo máximo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Fer-
nandes Estevens. 10-1-114 359
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CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de técnico profissional especialista princi-
pal, carreira de biblioteca, arquivo e documentação.

1 � Publicitação � nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por meu despacho
de 25 de Outubro de 2001, proferido no exercício da competência
que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 4.º, n.º 1, alínea a) do De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, encontra-se aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados da data da publicação deste aviso no
Diário da República, concurso interno geral para provimento de um
lugar de técnico profissional especialista principal, carreira de bibli-
oteca, arquivo e documentação.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e cessa com o seu preenchimento (artigo 10.º, n.º 4 do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

3 � Local de prestação de serviço � edifício da Biblioteca Mu-
nicipal de Cuba.

4 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Cuba, Rua de Serpa Pinto, 84, 7940 Cuba, solicitan-
do a admissão a concurso, podendo ser entregues pessoalmente no
Serviço de Pessoal ou remetido por correio registado, expedido até ao
termo do prazo fixado, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, profissão, número, validade e serviço
emissor do bilhete de identidade;

b) Identificação do concurso a que se candidata, mediante re-
ferência ao Diário da República onde foi publicado o pre-
sente aviso;

c) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal.

4.1 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Declaração emitida pelo serviço de origem, da qual cons-
tem, inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública e a notação atribuída nas classificações de serviço
dos últimos três anos;

b) Fotocópias do bilhete de identidade e do certificado de
habilitações literárias;

c) Fotocópia dos documentos comprovativos das acções de
formação profissional;

d) Fotocópia dos documentos comprovativos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal.

5 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão a avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.

5.1 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo as
respectivas fórmulas classificativas, constam das actas das reuniões
do júri do concurso, as quais podem ser facultadas aos interessados
sempre que solicitadas.

6 � Classificação final � far-se-á na escala de 0 a 20 valores e
resultará da média aritmética simples das classificações obtidas nos
métodos de selecção.

7 � Da lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como da
lista de classificação final, será dado conhecimento aos candidatos
nos termos dos artigos 34.º e 40.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8 � Composição do júri:

Presidente � Francisco Manuel Orelha Pólvora, vereador da
Câmara Municipal de Cuba.

Vogais efectivos � Maria Angelina Galheto Soares, técnica
superior de 1.ª classe (psicologia), que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Manuel Parreira Fia-
lho, técnico superior de 1.ª classe (jurista).

Vogais suplentes � Maria de Jesus Janeiro São Pedro do Rosá-
rio, chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara
Municipal de Cuba, e Maria Isabel Veríssimo Semião, técnica
superior de 2.ª classe (jurista) da Câmara Municipal de Cuba.

12 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
António Orelha. 10-1-114 362

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 440/2001

Torna-se público que por meu despacho proferido em 20 de
Agosto de 2001, nos termos da competência que me foi conferida
pelo despacho de 26 de Novembro de 1999, do presidente da Câ-
mara Municipal, publicado através de edital n.º 381/99, datado de
6 de Dezembro, nomeei, a candidata Olímpia da Conceição Men-
des Ferreira Poeira, para o cargo de chefe de Divisão de Gestão
Financeira e Aprovisionamento, pertencente ao quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Faro, na sequência de concurso interno geral,
aberto pelo aviso n.º 381/2000, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 299, de 29 de Dezembro de 2000.

A referida nomeada em comissão de serviço por um período de
três anos é feita por urgente conveniência de serviço, produzindo
efeitos a partir da data do meu despacho, nos termos dos n.os 1 e 7
do artigo 18.º da Lei n.º 44/99, de 22 de Junho, adaptado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

28 de Setembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-114 365

Aviso n.º 467/2001

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 � Assim, faz-se público que, em conformidade com o meu
despacho datado de 26 de Outubro, 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 provi-
mento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe, carreira de
artes gráficas e design.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento da referida vaga caducando com o respectivo preenchi-
mento.

4 � Conteúdo funcional � funções de natureza executiva de
aplicação técnica com base no estabelecimento ou adopção de mé-
todos e processos, enquadrados em directivas bem definidas, exigin-
do conhecimentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de
curso técnico profissional.

5 � Requisitos de admissão a concurso:
5.1 � Requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.2 � Requisitos especiais � como requisito especial a posse de
curso tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das esco-
las especializadas de ensino artístico, curso que confira certificado
de qualificação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/
368/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Ju-
lho, ou curso equiparado.

6 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de recur-
sos humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado
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para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal de
Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

6.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número do bilhete de identi-
dade, data e serviço que o emitiu, residência, código pos-
tal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso.

6.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

Documento autêntico ou autenticado por notário público ou
fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse das
habilitações académicas;

Curriculum vitae, detalhado, datado e devidamente assinado.

6.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

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

8.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptou a seguinte fórmula:

2AC + 2PC + EPS
CF = �������

5

em que:

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

8.1.1 � A prova de conhecimentos destina-se a avaliar os níveis
de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigí-
veis e adequados ao exercício das suas funções, reveste forma oral
com carácter eliminatório, caso a classificação seja inferior a 9,5
valores, e versará sobre o seguinte programa de provas com dura-
ção limite de 30 minutos:

Programa de prova de conhecimentos:

Autarquias locais;
Atribuições e competências;
Organização e funcionamento;
Direitos e deveres dos funcionários e agentes;
Férias, faltas e licenças;
Deontologia profissional.

Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pela
Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

 Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro;

Carta deontológica do serviço público � Resolução do
Conselho de Ministros n.º 18/93, publicado no Diário
da República, 1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março de
1993;

Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

8.1.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
dos candidatos ponderando de acordo com a exigência da função, a
habilitação académica, a formação, a qualificação e experiência pro-

fissional e pessoal dos candidatos, valorizando-se preferencialmen-
te quem detenha experiência em autarquias locais. A avaliação cur-
ricular terá carácter eliminatório, caso a classificação seja inferior a
9,5 valores.

8.1.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa
relação interpessoal e objectiva as aptidões profissionais dos candidatos
tendo em consideração os factores que constam em acta e o grau de
exigência das respectivas categorias. Será de carácter complementar.

8.1.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional de selec-
ção, 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 candidatos sempre que solicitada.

8.1.5 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

9 � Local de trabalho � área do município de Faro.
10 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração men-

sal será a correspondente ao escalão 1, índice 191, constante do
anexo II, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

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

11 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifi-
cação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

12 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Dr.ª Aldemira Maria Cabanita do Nascimento
Bispo Pinho, vereadora.

Vogais efectivos:

Arquitecto António Centeno Serrano Santos, director do
Departamento de Urbanismo.

Pedro José Leal Filipe, chefe de Secção de Reprografia.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, técnica superior
de 2.ª classe.

Maria Helena Trinta da Cruz Freitas, chefe de Secção de
Cadastro e Vencimentos.

30 de Outubro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-114 364

Aviso n.º 471/2001

1 � Faz-se público que, em conformidade com o meu despacho
datado de 6 de Novembro de 2001, no uso da competência que me
foi delegada pelo presidente da Câmara por despacho n.º 381/99, de
6 de Dezembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de admissão a estágio, com vista ao
preenchimento de um lugar vago no grupo de pessoal técnico supe-
rior de 2.ª classe, pertencente à carreira de história, variante de an-
tropologia, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

2 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se o Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

3 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento da referida vaga, caducando com o respectivo preenchi-
mento.

4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialidade e formação básica de nível de licenciatura.

5 � Requisitos de admissão a concurso:
5.1 � Requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do De-

creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

5.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em História,
variante de antropologia.

6 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de recur-
sos humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado
para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal de
Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

6.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número do bilhete de identidade, data e servi-
ço que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos requi-

sitos gerais de admissão a concurso e provimento das fun-
ções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso.

6.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou autenticado por notário público ou
fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse das
habilitações académicas;

b) Curriculum vitae, detalhado, datado, assinado e actualiza-
do, onde constem, nomeadamente as funções que tem exer-
cido, a formação profissional que possui, devidamente com-
provada sob pena de não ser considerada, por documento
autêntico ou autenticado ou fotocópia de documento idó-
neo.

6.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

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

8.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

AC + PC + EPS
CF = ������

3

em que:

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

8.1.1 � A prova de conhecimentos gerais destina-se a avaliar os
níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candida-
tos, exigíveis e adequados ao exercício das suas funções, reveste
forma oral com carácter eliminatório, caso a classificação seja in-
ferior a 9,5 valores, e versará, sobre o programa de provas a se-
guir indicado:

Conhecimentos gerais:

Autarquias locais � autarquias e competências; organiza-
ção e funcionamento.

Regime jurídico da função pública � férias, faltas e licen-
ças; noção de funcionário e agente; direitos e deveres dos
funcionários e agentes; deontologia profissional.

Relação de bibliografia e legislação � geral:

Carta deontológica do serviço público, Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 18/93, publicada no Diário da
República, 1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março de 1993;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � Regime de fé-
rias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da ad-
ministração central, regional e local;

Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto � altera o Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março;

Decreto-Lei n.º 157/2001 � introduz alterações ao Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;

Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro � constituição,

modificação e extinção da relação jurídica de emprego
na Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro � aplica à ad-
ministração local o Decreto-Lei n.º 427/89;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto disci-
plinar dos funcionários e agentes da Administração Pú-
blica;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � Quadro de compe-
tências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos
dos municípios e das freguesias.

8.1.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
dos candidatos ponderada de acordo com a exigência da função, a
habilitação académica, a formação, a qualificação e experiência pro-
fissional e pessoal dos candidatos.

A avaliação curricular terá carácter eliminatório, caso a classifi-
cação seja inferior a 9,5 valores.

8.1.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa
relação interpessoal e objectiva as aptidões profissionais dos candi-
datos tendo em conta os factores que constam em acta e o grau de
exigência das respectivas categorias. Será de carácter complementar.

8.1.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, podendo a mesma ser facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

8.1.5 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

9 � Local de trabalho � área do município de Faro.
10 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração men-

sal será a correspondente ao escalão 1, índice 310, constante do
anexo II, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

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

O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom (14
valores) será provido a título definitivo, na vaga posta a concurso,
passando a ser remunerado por referência à categoria de técnico
superior de 2.ª classe.

11 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifi-
cação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

12 � O júri do presente concurso, que é simultaneamente o júri
do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Aldemira Maria Cabanita do Nascimento
Bispo Pinho, vereadora.

Vogais efectivos:

Dr. Manuel Bento Santos Serra, director de Departamen-
to de Cultura, Desporto e Acção Social.

Dr.ª Elsa de Paiva Lopes Vaz, chefe de Divisão de Edu-
cação.

Vogais suplentes:

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director do
Departamento de Administração Geral.

Dr.ª Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, técnica superior
de 2.ª classe, jurista.

6 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora da Gestão de Recursos Humanos, Aldemira Maria
Cabanita do Nascimento Bispo Pinho. 10-1-114 363
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, datado de 5 de Novembro de 2001, e na se-
quência do concurso aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, n.º 54, de 5 de Março de 2001, foram nomeados, para as
vagas de operário principal, electricista, carreira de operário quali-
ficado, do grupo de pessoal operário, António Neves Reis e Joaquim
Pires Pantaleão classificados respectivamente em 1.º e 2.º lugares,
no concurso oportunamente realizado.

Mais se torna público que os nomeados deverão aceitar a nomea-
ção no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ma-
ria de Brito Fortunato. 10-1-114 366

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que foi
celebrado um contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, ao abrigo do n.º 3 do artigo 45.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto, e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/
91, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, que a seguir se indica:

Susana Cristina Ventura Cardoso Gomes Marques Fernandes,
estagiária, para o preenchimento de um lugar da carreira de
técnico superior (licenciatura em Engenharia Química), na
categoria de técnica superior de 2.ª classe, integrada no gru-
po de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, pelo período de um
ano com início em 16 de Novembro de 2001.

(Excluído de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 10-1-114 368

Aviso

Nomeação para provimento de um lugar na carreira de
operário qualificado, jardineiro, da categoria de ope-
rário qualificado principal, do grupo de pessoal ope-
rário qualificado, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova.

Para os devidos efeitos, se torna público que, no uso da compe-
tência prevista na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio para
um lugar da carreira de operário qualificado, jardineiro, da catego-
ria de operário qualificado principal, do grupo de pessoal operário
qualificado, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Idanha-
-a-Nova, na sequência de concurso interno de acesso geral, o can-
didato a seguir indicado:

1.º Rui Manuel da Silva Varão � 15,77 valores.

Os interessados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Francisco
Sousa Baptista. 10-1-114 369

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso n.º 33/2001

Renovação da comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Abril de 2001, renovei a comissão de serviço, cargo de di-

rector de departamento, por igual período (três anos), com efeitos a
partir de 3 de Agosto de 2001, ao funcionário engenheiro António
Gonçalves Pinto, ao abrigo do artigo 14.º, n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.

31 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel Luís
Gomes Vaz. 10-1-114 372

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um lu-
gar de técnico de contabilidade e gestão, do quadro de
pessoal.

Classificação final do estágio

Nos termos o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho, e ainda nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, se faz público que o júri do
estágio do concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 289, de 14 de Dezembro de 1999,
após a avaliação do relatório final de estágio do único candidato
admitido a estágio, o técnico Fernando Manuel Caldeira Saião, lhe
foi atribuída a classificação de 16 valores. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

7 de Julho de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel Maia
da Silva. 10-1-114 373

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que por
meu despacho de 21 de Novembro de 2001, foi nomeada a concor-
rente aprovada no concurso interno geral aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 217, de 18 de Setembro de
2001, licenciada em Organização e Gestão de Empresas e pós-
-graduada em auditoria e revisão de contas, Maria Teresa de Oliveira
Torres dos Santos Varandas, para o cargo de chefe da Divisão Fi-
nanceira do Departamento Administrativo e Financeiro, com efeitos
a partir de 3 de Dezembro de 2001, nos termos dos artigos 16.º e
18.º, n.º 1 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria
Amélia Antunes. 03-1-35 219

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Conversão da nomeação provisória em definitiva

Lubélia Maria da Silva Ferreira, no uso da competência delegada por
despacho n.º 9/99, do presidente da Câmara:

Torna público, que a nomeação provisória do funcionário Alfredo
José Barroso Dias, técnico profissional de 2.ª classe de construção
civil, converteu-se automaticamente em definitiva, independentemen-
te de quaisquer formalidades no seu termo, conforme o disposto no
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, com efeitos a 14 de Outubro de 2001.

29 de Outubro de 2001. � A Directora do Departamento de
Administração Geral (competência delegada), Lubélia Maria da
Silva Ferreira. 10-1-114 375
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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 186

Torno público que por meu despacho, datado de 23 de Outubro
do corrente ano, foram nomeados, na categoria abaixo indicada e na
sequência do concurso aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 180, de 4 de Agosto de 2001, o seguinte
candidato aprovado:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico pro-
fissional de 1.ª classe, área sócio-cultural, grupo de pessoal
técnico profissional:

António Jorge da Costa Campos.

O ora nomeado deverá aceitar o lugar dentro do prazo previsto
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, a contar do primeiro dia útil imediato à publicação do
presente aviso no Diário da República. (Processo isento do visto do
Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

5 de Novembro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Manuel Viana Afonso. 10-1-114 376

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso

Para os devidos efeitos, e nos termos da alínea a), do n.º 1 do ar-
tigo 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,
torna-se público que, por meu despacho de 29 de Outubro de 2001,
nomeei, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de
1 de Novembro de 2001, nos termos da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo, a funcioná-
ria Maria da Conceição de Jesus Vicente, para a categoria de téc-
nico superior (serviço social) de 1.ª classe, do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, no âmbito do concurso interno de acesso
limitado a que se refere o aviso de abertura de concurso datado de
18 de Setembro de 2001. (A referida nomeação não carece de visto
do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Narciso
Ferreira Mota. 5-1-34 623

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO

Aviso

Torna-se público que por despacho proferido pelo presidente da
Câmara no dia 14 de Novembro de 2001 foi reclassificada profissi-
onalmente a funcionária Maria Clara de Jesus Ribeiro, auxiliar ad-
ministrativa, posicionada no escalão 4, índice 148, transita para as-
sistente administrativa, escalão 1, índice 191.

A interessada deverá assinar o termo de aceitação na nova cate-
goria no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís Ma-
nuel de Magalhães Cabral. 10-1-114 378

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 8/2001-SMS/DRH

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
foram reclassificados na categoria de técnicos superiores de 1.ª classe,
da carreira técnica superior, de acordo com as alterações estabeleci-
das pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, n.º 1 do artigo 18.º do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as adaptações cons-
tantes no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, os
funcionários abaixo mencionados, sendo extintos os seus lugares de
chefes de repartição:

Fernando António Gaudêncio da Mata, técnico superior de 1.ª
classe, escalão 2, índice 475;

Maria do Carmo Santos e Sousa Marrafa Casimiro, técnico
superior de 1.ª classe, escalão 2, índice 475;

Maria da Luz Batista Pires, técnico superior de 1.ª classe, es-
calão 2, índice 475.

Estas nomeações são feitas por urgente conveniência de serviço
a partir do dia seguinte do meu despacho.

Estas nomeações não estão sujeitas a fiscalização prévia pelo Tri-
bunal de Contas.

26 de Setembro de 2001. � O Vereador com competência dele-
gada na área de gestão e direcção do pessoal ao serviço do municí-
pio, Francisco Ventura Soares Feio. 01-1-6932

Aviso n.º 332/2001/DRH

Concurso interno de acesso limitado com vista ao pre-
enchimento de um lugar da categoria de chefe de sec-
ção.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
de 25 de Outubro de 2001, Maria Vitória Costa Carrapiço Santos
Ramos foi nomeada, definitivamente, para o provimento do lugar de
chefe de secção (Secção de Aprovisionamento da Divisão de Ges-
tão Patrimonial do Departamento Financeiro), precedendo concurso,
ao abrigo do disposto nos artigos 5.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro), e 41.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 29 de Outubro de 2001
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento
de visto do Tribunal de Contas.

5 de Novembro de 2001. � O Vereador com competência dele-
gada na área de gestão e direcção dos recursos humanos aos servi-
ços do município, Francisco Ventura Soares Feio. 01-1-6933

Aviso n.º 334/2001/DRH

Direito à carreira do pessoal nomeado em cargos dirigentes

Nomeação

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro), se torna público que o presidente da Câma-
ra Municipal de Setúbal, por despacho de 23 de Outubro de 2001,
nomeou definitivamente António Francisco Pinela Jonas para o lu-
gar de técnico superior assessor principal da carreira de engenheiro
civil, com posicionamento no escalão 1, índice 710, com efeitos
desde 22 de Fevereiro de 1999, data a partir da qual completou o
módulo de tempo para progressão na carreira, ao abrigo e nos ter-
mos do disposto nos artigos 21.º, 31.º, alínea a) e 32.º todos da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do disposto no De-
creto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

5 de Novembro de 2001. � O Vereador com competência dele-
gada na área de gestão e direcção dos recursos humanos aos servi-
ços do município, Francisco Ventura Soares Feio. 01-1-6934

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Aviso n.º 91/2001

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar de técnico superior de história de 2.ª clas-
se (estagiário).

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que por despacho de 2 de
Novembro de 2001, se procedeu à nomeação, para um lugar de téc-
nico superior de história de 2.ª classe (estagiário), do seguinte can-
didato classificado, no concurso referido em epígrafe e cuja lista de
classificação foi publicada por aviso datado de 3 de Setembro de
2001:

Emília Maria G. Mariano Pereira.
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O candidato nomeado deverá apresentar-se a tomar posse do lu-
gar, nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no
Diário da República.

5 de Novembro de 2001. � O Presidente do Júri, Manuel Coe-
lho Carvalho. 10-1-114 379

  CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

1 � Nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, aplicável à administração local por força e com as adap-
tações constantes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara Muni-
cipal, 14 de Setembro de 2001, se encontra aberto concurso interno
geral, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, para provimento, em regime
de comissão de serviço, do lugar de chefe da Divisão de Estudos e
Projectos.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso serão aplicadas
as regras constantes na Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, no Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e no Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido por seis meses a
contar da data da publicação da lista da classificação final, e visa o
preenchimento da vaga referida.

4 � Conteúdo funcional � o constante no mapa I anexo à Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e no regulamento orgânico dos serviços
desta Câmara Municipal, publicado no Apêndice n.º 101 ao Diário
da República, 2.ª série, n.º 193, de 21 de Agosto de 2001, conforme
o disposto no artigo 4.º do supra citado Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro.

5 � Remuneração base � o vencimento é o correspondente a
70% do valor indicado para o cargo de director-geral, conforme
anexo VIII ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, acresci-
do das demais regalias vigentes e aplicáveis aos funcionários e agen-
tes da administração local, com as especificações decorrentes da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro.

6 � Local de trabalho � o local de trabalho é na área do muni-
cípio de Tavira.

7 � Provimento do lugar � o provimento do lugar é feito em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, nos ter-
mos do disposto no artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

8 � Requisitos legais de admissão � ao presente concurso podem
concorrer os funcionários que até ao termo do prazo de apresenta-
ção das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais � os estabelecidos no 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.

8.2 � Requisitos especiais � satisfaçam as condições previstas
nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do 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, designadamente possuírem licenciatura.

8.3 � Para efeitos de candidatura, consideram-se adequados licen-
ciaturas em Arquitectura, em Arquitectura de Planeamento Urbano
e Territorial, e Engenharia do Urbanismo.

8.4 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, consideram-se condições prefe-
renciais para o desempenho do cargo a comprovada experiência
profissional autárquica na área de actuação para a qual é aberto o
concurso, o exercício de funções dirigentes nesta área e a titulari-
dade de licenciaturas em Arquitectura, Arquitectura de Planeamen-
to Urbano e Territorial, ou Engenharia do Urbanismo.

9 � Método de selecção � o método de selecção a aplicar no
presente concurso será o de avaliação curricular e entrevista profis-
sional de selecção.

9.1 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício do cargo, mediante a pon-
deração dos seguintes factores:

a) Experiência profissional geral � será ponderado o tempo
total de serviço prestado na Administração Pública, na área
do concurso, independentemente do vínculo em que foi
exercido, no máximo de 20 valores, onde a pontuação será

feita em anos completos (ano = 365 dias) com a seguinte
correspondência:

Até 10 anos � 10 valores;
Mais de 10 até 15 anos � 15 valores;
Mais de 15 anos � 20 valores.

b) Experiência profissional específica � será ponderado o
tempo total de serviço em cargos de direcção e ou chefia
em autarquias na área de actuação do lugar a prover, onde
a pontuação será feita em anos completos (ano = 365 dias),
com a seguinte correspondência:

Até 5 anos � 10 valores;
Mais de 5 até 10 anos � 15 valores;
Mais de 10 anos � 20 valores.

c) Formação profissional � onde se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugar posto a con-
curso com o limite de 20 valores, tendo em consideração a
relevância das acções para o lugar a prover e a avaliação e
participação dos concorrentes de acordo com os seguintes
critérios:

Cursos até uma semana ou até 35 horas � 1 ponto cada;
Cursos até um mês ou até 140 horas � 2 pontos cada;
Cursos de mais de um mês ou mais de 140 horas � 3

pontos cada;
Cursos de duração superior a dois meses � 4 pontos

cada;
Cursos de duração superior a três meses � 5 pontos

cada;
Não contam os seminário, colóquios, palestras, estágios, etc.

d) Habilitação académica de base � onde se pondera a titu-
laridade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida, será assim ponderado:

Licenciatura � 18 pontos;
Superior à licenciatura � 20 pontos.

A determinação da avaliação curricular será efectuada de acordo
com a seguinte fórmula:

(2EPG) + (4EPE) + (2FP) + (2HA)
AC = �������������

10

em que:

AC = avaliação curricular;
EPG = experiência profissional geral;
EPE = experiência profissional específica;
FP = formação profissional;
HA = habilitação académica.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo,
sendo apreciados os seguintes factores:

a) Motivação para a função;
b) Sentido crítico;
c) Experiência e fluências verbais;
d) Capacidade em estabelecer objectivos organizacionais ou

qualidade de experiência profissional.

10 � No critério de classificação aplica-se o disposto no ar-
tigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

11 � A classificação final dos candidatos será expressa na esca-
la de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética ponderada das
pontuações obtidas nos métodos de selecção utilizados de harmonia
com a seguinte fórmula:

(2AC) + (EPS)
CF = ������

3

em que:

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

12 � Formalização das candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Tavira,
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podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal, ou reme-
tidos pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Munici-
pal de Tavira, Praça da República, 8800 Tavira, desde que expedi-
das até ao último dia do prazo para a apresentação das candidaturas,
dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu), número de contribuinte, situação militar, quando
for caso disso, residência, código postal, telefone;

b) Habilitações académicas;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Declaração da posse dos requisitos legais de admissão ao
concurso a que se refere o n.º 8 do presente aviso, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais, todavia,
só serão tidos em consideração pelo júri se devidamente
comprovados.

12.2 � Nos termos do 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 d) do nú-
mero anterior determina a exclusão do concurso.

12.3 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompa-
nhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e data-
do, indicando nomeadamente, as funções que exerce e as
exercidas anteriormente e os períodos de duração a que
umas e outras se reportam, relevante para o exercício das
funções inerentes ao lugar a concurso, bem como a forma-
ção profissional que possui e respectiva duração, juntando
fotocópias dos respectivos certificados;

b) Certificado de habilitações literárias autêntico ou autenticado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Declaração autenticada e actualizada passada pelo organis-

mo a que se encontra vinculado, donde conste a natureza
do vínculo à função pública, a categoria que possui e a
respectiva antiguidade na categoria e na carreira, bem como
o tempo de serviço na função pública;

e) Documentos comprovativos dos elementos que, eventual-
mente, sejam  relevantes para a apreciação do seu mérito.

12.4 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta
Câmara Municipal ficam dispensados da apresentação dos documen-
tos referidos nas alíneas b) e d) do n.º 11.1 do presente aviso, caso
constem, do respectivo processo individual, devendo tal facto ser ex-
pressamente referido no requerimento de admissão a concurso.

12.5 � É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d),
e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
devendo os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontra relativamente a cada um dos requisitos menciona-
dos nas referidas alíneas.

12.6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candida-
to, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

12.7 � A não apresentação dos documentos exigidos dentro do
prazo referido no n.º 1 implica a exclusão do concurso.

12.8 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos re-
querimentos serão punidas nos termos da lei.

13 � A relação dos candidatos admitidos, será afixada, no edifí-
cio dos Paços do Município, de harmonia com o preceituado no n.º 2
do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
disposto no artigo 34.º do mesmo diploma legal.

15 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do previsto no artigo 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

16 � De acordo com o sorteio realizado em 18 de Outubro de
2001 pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para Cargos Dirigentes (acta n.º 474/2001), o júri terá a se-
guinte constituição:

Presidente � José Otilio Pires Baia, vereador da Câmara Mu-
nicipal de Tavira.

Vogais efectivos � António Manuel Guerreiro Salgado, direc-
tor do Departamento de Obras Municipais da Câmara Mu-
nicipal de Tavira, que substitui o presidente nas suas faltas
e impedimentos, Maria da Estrela Mangas Rua Amaro, di-
rectora do Departamento de Urbanismo da Câmara Munici-
pal de Tavira.

Vogais suplentes � Maria Antónia Martins do Nascimento,
directora do Departamento de Planeamento e Administração
da Câmara Municipal de Tavira, e Francisco Herculano Pes-
sanha de Carvalho, chefe da Divisão de Equipamentos da
Câmara Municipal de Tavira.

8 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Ma-
cário Correia. 10-1-114 380

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 31 de Outubro de 2001,
no uso de competências, nos termos do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi deferida a transferência, nos ter-
mos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17
de Julho, de Paula Isabel Figueiredo Bernardo, assistente adminis-
trativa, do quadro da Câmara Municipal de Celorico da Beira, para
o quadro desta Câmara Municipal, com efeitos desde 3 de Dezem-
bro de 2001.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Saraiva Sarmento. 10-1-114 381

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão Administrativa

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Vagos datado de 7 de No-
vembro de 2001, e ao abrigo das disposições previstas no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, 3.ª série, concurso interno geral para provimento de um
lugar de chefe da Divisão Administrativa, em comissão de serviço.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto na Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

3 � O concurso é válido para preenchimento do cargo para o qual
é aberto, caducando com o seu preenchimento.

4 � São requisitos gerais de admissão ao concurso os enuncia-
dos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

5 � São requisitos especiais de admissão os previstos no artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5.1 � Condição preferencial � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, constitui condição preferencial de
experiência, a ponderar em sede de avaliação curricular, para o de-
sempenho do cargo, a comprovada experiência profissional autár-
quica e ter exercido funções de chefe de repartição. Constitui con-
dição preferencial de habilitação a licenciatura em Administração
Pública Regional e Local.

6 � Conteúdo funcional � as funções descritas no mapa I ane-
xo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e mapa I

anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, conforme
determina o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, e ainda as constantes do quadro de pessoal da Câmara Munici-
pal de Vagos, publicado no Apêndice n.º 80 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 124, de 29 de Maio de 2000.
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7 � O local de trabalho é na área do município de Vagos sendo
a remuneração mensal ilíquida, fixada nos termos do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 383-A/87, de 23 de Dezembro, e do artigo 31.º (e
anexo VIII) do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e as
condições e regalias sociais as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

8 � Os candidatos deverão apresentar na Secção de Pessoal desta
Câmara Municipal ou remeter pelo correio, até ao último dia do
prazo e dentro do horário oficial, toda a documentação necessária e
requerimento de admissão a concurso, endereçada ao presidente da
Câmara Municipal de Vagos, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, data de nascimento, estado civil, número do bilhete
de identidade, bem como o serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência completa,
número de telefone, etc.);

b) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontra em re-
lação às alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

c) Referência ao aviso de abertura no concurso, identificando
o número e data do Diário da República onde vem publi-
cado;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, as quais, todavia, só
serão tidas em consideração pelo júri do concurso se devi-
damente comprovadas.

9 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, obri-
gatoriamente, e sob pena de exclusão da respectiva candidatura, da
seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assina-

do, explicitando nomeadamente as tarefas desenvolvidas
pelo candidato ao longo da sua actividade profissional e
respectivos termos de permanência e a indicação dos ser-
viços onde tem exercido funções;
Os candidatos que pertençam a outro quadro de pessoal,
para além do curriculum vitae, deverão juntar ao requeri-
mento de candidatura, documento passado e autenticado a
emitir pelos serviços de origem, onde conste o vínculo à
função pública, categoria que possui e a respectiva antigui-
dade na categoria e na carreira;

c) Documentos autênticos ou autenticados das acções de for-
mação profissional complementar (especialização, estágios,
cursos de formação, etc., com indicação da respectiva du-
ração em horas, na hipótese de as possuir);

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

e) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

10 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de Va-
gos são dispensados da apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos que constem do processo individual.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Os candidatos excluídos (por não reunirem os requisitos de

admissão) serão notificados nos termos do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Os candidatos admitidos serão con-
vocados para a realização dos métodos de selecção nos termos do
artigo 35.º do referido decreto-lei.

13 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos admiti-
dos ao concurso será feita mediante avaliação curricular e entrevis-
ta profissional de selecção, ambos valorados de 0 a 20 valores, sendo
a classificação final a média aritmética simples das classificações
atribuídas nos dois métodos de selecção. A classificação final tra-
duzir-se-á na escala de 0 a 20 valores.

14 � De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação
de cada uma das provas, bem como o sistema de classificação fi-
nal, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

15 � O local, data e hora da prova de entrevista profissional de
selecção será oportunamente comunicada aos candidatos.

16 � Constituição do júri � de acordo com o resultado do sor-
teio realizado em 6 de Novembro de 2001, pela Comissão de Ob-
servação e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigen-

tes, que consta da acta n.º 466/2001, dessa comissão, o júri terá a
seguintes constituição:

Presidente � Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento, presidente
da Câmara Municipal de Vagos.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro António Manuel Costa de Castro, director
de departamento da Câmara Municipal de Vagos.

2º Dr. Laerte Macedo Pinto, director de departamento da
Câmara Municipal de Vagos.

Vogais suplentes:

1.º Dr. António Afonso Ribeiro Barroso, director do de-
partamento da Câmara Municipal de Vieira do Minho.

2.º Maria Emília Martins da Silva, chefe de divisão da
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

9 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Carlos
Bento. 5-1-34 624

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso

Reclassificação profissional

Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel, presidente da Câmara
Municipal de Vila Flor:

Faz público que, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e em cumprimento dos meus despachos de 5 do corrente
mês, e segundo o disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local, pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foram objecto de re-
classificação profissional os funcionários do quadro de pessoal des-
te município:

Teresa dos Prazeres Coelho Guilheiros, telefonista, escalão 3,
índice 140, para auxiliar técnico de turismo, escalão 1, índi-
ce 190;

Jorge Mário Hortelão, auxiliar administrativo, escalão 8, índi-
ce 205, para operador de estações elevatórias de tratamento
ou depuradouras, encarregado, escalão 2, índice 205.

Os candidatos devem aceitar o lugar nos 20 dias imediatos ao da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Artur
Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel. 10-1-114 382

Aviso

Reclassificação profissional de chefes de repartição

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho de 5 do
corrente mês, no âmbito da reorganização dos serviços municipais
da Câmara Municipal de Vila Flor, publicada no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 141, de 20 de Junho de 2001, e em cumprimen-
to do disposto no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, aplicado à administração local, pelo n.º 1 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, os
chefes de repartição desta autarquia a seguir indicados, foram reclas-
sificados na carreira de técnico superior, categoria de técnico supe-
rior de 1.ª classe:

Leopoldina do Céu Almeida Madureira Pinto de Figueiredo.
Elza Maria Pinto Pires Oliveira.

As candidatas devem aceitar o lugar nos 20 dias imediatos ao da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

12 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Artur
Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel. 10-1-114 383
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 10/00

Nomeação

Torna-se público que por despacho do presidente desta Câmara
Municipal proferido em 26 de Julho de 2001, foi nomeada para o
cargo de técnico de informática do grau 1, nível 1 (designação in-
troduzida pelo Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março), Maria
Fernanda Moreira Guedes, candidata admitida e dispensada do es-
tágio no concurso de programador adjunto estagiário.

A interessada deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

9 de Novembro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 715

Aviso n.º 22/01

Concurso para provimento de cargo de dirigente para
um lugar de director de Departamento Municipal de
Cultura, Ensino e Desporto.

Nomeação em comissão de serviço

Torna-se público que, por meu despacho de 24 de Setembro de
2001, nomeei, por urgente conveniência de serviço, com efeitos à
data do meu despacho, ao abrigo dos n.os 1 e 7 do artigo 18.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, Alberto Luís da Rocha Moreira, para o
cargo de director de Departamento Municipal de Cultura, Ensino e
Desporto, em regime de comissão de serviço.

24 de Setembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Luís Fili-
pe Menezes. 06-1-032 721

Aviso n.º 42/01

 Concurso interno de acesso para um lugar de técnico
profissional de biblioteca e documentação coordenador

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 5 de Novembro de 2001, foi nomeado para o
cargo de técnico profissional de biblioteca e documentação coorde-
nador, António Alberto de Queirós Moreira Alves, único candidato
classificado no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

5 de Novembro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 718

Aviso n.º 49/01

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

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 25 de Outubro de 2001, foi nomeada a única
candidata Maria Alzira Moreira da Silva, no concurso supra men-
cionado.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

25 de Outubro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 720

Aviso n.º 56/01

 Concurso interno de acesso para um lugar
de arquitecto de 1.ª classe

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 25 de Outubro de 2001, foi nomeado para o

cargo de arquitecto de 1.ª classe, João das Neves Santos, único can-
didato classificado no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

25 de Outubro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 719

Aviso n.º 58/01

 Concurso interno de acesso para quatro lugares
de engenheiro técnico civil especialista

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 12 de Novembro de 2001, foram nomeados
Luísa Maria Rodrigues Gonçalves Lima Aparício, Fernanda Maria
Almeida Ribeiro Neves, António Jorge Leitão Dias e Maria de Fá-
tima Carvalho Iglésias Neves Pereira, classificados em 1.º, 2.º, 3.º e
4.º lugares respectivamente no concurso supra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

12 de Novembro de 2001. � O Vereador por delegação de po-
deres, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 714

Aviso n.º 65/01

 Concurso interno de acesso para dois lugares de téc-
nico profissional de biblioteca e documentação espe-
cialista principal.

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 5 de Novembro de 2001, foram nomeados
Paulo Manuel Mata Jorge e Bernardina Porcina Torres Barbosa,
classificados em 1.º e 2.º lugares respectivamente, no concurso su-
pra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

5 de Novembro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 716

Aviso n.º 72/01

 Concurso interno de acesso para dois lugares de
técnico profissional de construção civil especialista

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 5 de Novembro de 2001, foram nomeados os
candidatos Manuel Jorge de Carvalho Moreira Martel, e José Antó-
nio Soares Teixeira, classificados em 1.º e 2.º lugares respectivamente
no concurso supra mencionado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

5 de Novembro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 717

Aviso n.º 73/01

 Concurso interno de acesso para um lugar
de técnico profissional especialista

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 25 de Outubro de 2001, foi nomeado para o
cargo de técnico profissional especialista, António dos Santos Car-
valho, único candidato classificado no concurso supra mencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

25 de Outubro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 722
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Aviso n.º 78/01

 Concurso interno de acesso para seis lugares
de pedreiro principal

Nomeação

Torna-se público que por despacho do vereador por delegação de
poderes proferido em 5 de Novembro de 2001, foram nomeados
Joaquim Rolando Oliveira Azevedo; Joaquim Alves Pereira; José
Bernardino Esteves Lemos; Paulo Jorge Pereira dos Santos; Luís
Sousa Fernandes e José Alfredo Dias Pinto, classificados em 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º e 6.º lugares respectivamente no concurso supra menci-
onado.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

5 de Novembro de 2001. � O Vereador por delegação de pode-
res, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 723

Aviso n.º 93/01

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior estagiário (área administração pública regio-
nal e local).

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal proferido em 3 de Setembro de
2001, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo de
ingresso para um lugar de técnico superior estagiário (área adminis-
tração pública, regional e local), do quadro do pessoal desta autar-
quia, no âmbito da aplicação da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30
de Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, (artigo 5.º), 204/98, de 11 de
Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido para o lugar
posto a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � escalão 1, índice 310, € 936,7 (187 800$).
4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-

cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executados com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialização e formação básica de nível de licenciatura em
Administração Pública, Regional e Local.

5 � Serviço a que se destina � Gabinete de apoio ao Pelouro da
Cultura, Ensino e Desporto.

6 � Local de prestação de trabalho � o local de prestação de
trabalho abrangerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

7 � Requisitos de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir curso superior que confira o grau de licenciatura em

Administração Pública, Regional e Local;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de entrevista profissional de selecção, avaliação curricular e
prova de conhecimentos teóricos gerais e específicos escrita.

9 � O ordenamento final dos candidatos será resultante da apli-
cação da fórmula a seguir indicada, traduzida na escala de 0 a 20
valores:

EPS + AC + PC
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos teóricos gerais e específicos.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constará de acta de reunião de júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

Programa de provas:

Entrevista profissional de selecção, que terá a duração de 15
minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

Avaliação curricular, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

2HL + 3FPC + 5EP
AC = ��������

10

HL = habilitação académica de base onde se ponderará a
titularidade de um grau académico ou a sua equipara-
ção legalmente reconhecida.

FPC = formação profissional complementar, onde se pon-
derarão as acções de formação e aperfeiçoamento pro-
fissional relacionadas com a área funcional do lugar
posto a concurso;

EP = experiência profissional em que se ponderará o tem-
po de serviço efectivo de funções desempenhadas na
área de actividade deste concurso.

Prova de conhecimentos, que terá a duração de uma hora e trin-
ta minutos, versará sobre o conhecimento das seguintes ma-
térias:

Conhecimentos gerais:

1) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto
Disciplinar;

2) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as al-
terações da Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto � Re-
gime de férias, faltas e licenças;

3) Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro � Código do Procedimento Administrativo;

4) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril � Medidas
de Modernização Administrativa, com as alterações
do Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

5) Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto � Regime jurídico da
tutela administrativa.

Conhecimentos específicos � versará sobre:

1 � Introdução à teoria geral da administração:

A importância da administração;
A administração como ciência e técnica;
Conteúdo e objecto do estudo da administração;
O estado actual e perspectivas futuras da administração.

2 � Conceito de relações públicas:

Definição de relações públicas;
Raízes históricas das relações públicas;
As relações públicas no mundo moderno;

3 � Introdução ao estudo da opinião pública:

A formação de opiniões;
A opinião pública;
O estudo das correntes de opinião.

4 � O Estado e a sociedade: conceito, formação e evo-
lução do Estado:

Noções de Estado;
A formação do Estado.

5 � O Estado moderno: elementos do estado:
Os elementos do estado:

A população: povo e nação;
O território;
O aparelho do poder.

6 � Organização e estruturas administrativas:

Administração central;
Administração central directa;
Administração central indirecta;
Administração local: estrutura e organização dos ser-

viços;
Administração regional;
Leis quadro;
Áreas metropolitanas;
Regiões administrativas.
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7 � Administração Pública Portuguesa e integração na
CEE:

Estruturas politico-administrativas da União Euro-
peia;

Adaptação das estruturas nacionais;
Orientação e formação do pessoal.

8 � Contabilidade pública:

A reforma da contabilidade de 1992;
A organização administrativa do sector público;
A contabilidade dos serviços com autonomia admi-

nistrativa;
A contabilidade dos serviços com autonomia admi-

nistrativa e financeira;
Organização administrativa e informática da conta-

bilidade pública;
A normalização da contabilidade pública;
Principais operações administrativas.

9 � Procura dos recursos humanos:

O mercado de trabalho;
Planeamento dos recursos humanos;
Recrutamento;
Selecção.

10 � Avaliação do desempenho:

Noção e finalidades da avaliação de desempenho;
Métodos e técnicas de avaliação;
A gestão por objectivos.

11 � Desenvolvimento dos recursos humanos:

Formas de desenvolvimento dos recursos humanos;
Mudança e desenvolvimento organizacional.

12 � Evolução e enquadramento das finanças portugue-
sas:

O sector público;
As formas de autonomia financeira;
A administração central;
A administração central desconcertada: a segurança

social;
As finanças das autarquias locais;
As finanças regionais.

13 � Administração Pública e o direito administrativo:

Conceito de administração;
Conceito de Administração Pública;
Administração Pública em sentido orgânico ou for-

mal e Administração Pública em sentido funcio-
nal ou material;

A Administração Pública e a administração priva-
da: diferenças;

A Administração Pública no quadro das funções do
Estado.

14 � Os princípios constitucionais que norteiam o po-
der administrativo:

O princípio do interesse público;
O princípio da legalidade;
Diferentes concepções, modalidades, efeitos e excep-

ções;
A legalidade e o mérito e o dever de boa adminis-

tração;
A presunção de legalidade dos actos administrativos;
O princípio do respeito pelos direitos e interesses le-

gítimos dos particulares;
Os princípios da justiça e imparcialidade.

15 � Acto administrativo:

Conceito de acto administrativo;
Principais características do acto administrativo;
Validade e eficácia do acto administrativo: noções

gerais e requisitos;
A extinção do acto administrativo: a revogação em

especial;
A invalidade do acto administrativo: suas causas.

16 � Direito urbanístico:

Formação do direito urbanístico;
Objecto do direito urbanístico.
Domínio do direito urbanístico;
Posição e natureza do direito urbanístico;
Características gerais do direito urbanístico;
O direito urbanístico e outras disciplinas afins;
O direito urbanístico e o direito do ordenamento do

território;
Ordenamento do território (conceito, características,

objectivos e especificidade);
Direito urbanístico e o direito do ordenamento do

território (critérios distintivos);
Análise crítica do anteprojecto de lei de bases do or-

denamento do território;
Breve alusão à carta europeia do ordenamento do

território;
O direito urbanístico e o direito do ambiente (afini-

dades e distinções).

17 � Urbanismo e ordenamento do território:

Principais normas genéricas sobre o ordenamento do
território;

Níveis de ordenamento do território;
Nível nacional;
Nível regional;
Nível municipal;
Nível supra municipal ou subregional;
Planos sectoriais.

18 � Planos directores municipais:

Conceito;
Âmbito;
Objectivos;
Conteúdo;
Autoria e aprovação;
Autoria dos PDM.

19 � Planos regionais de ordenamento do território:

Conceito;
Âmbito;
Objectivos;
Autoria;
Procedimento de elaboração;
Conteúdo.

20 � Teoria do urbanismo:

O urbanismo racionalista e suas características;
Explosão periférica da indústria;
Grande crescimento da população e suburbanização;
Regulamentação acentuada do Estado;
Planos � referência aos PMs e sua caracterização;
Zonamento;
Licenciamento de obras;
Expropriação;
Investimentos;
Rede viária;
Água e saneamento básico;
Habilitação social;
Sistema de transportes;
Equipamentos públicos.

21 � Crise planeamento urbano tradicional:

Crises do crescimento económico;
Desindustrialização;
Terciarização;
Crise do Estado-Providência;
Internacionalização.

22 � Alguns problemas das cidades actuais:

As operações urbanísticas e a sua prática e patolo-
gia;

O urbanismo comercial;
Hipermercados e comércio tradicional;
A desertificação e revitalização dos centros urbanos.

23 � Marketing urbano (uma nova lógica de acção mu-
nicipal):

Uma nova organização municipal;
Informação e cooperação.
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24 � Imagem e comunicação:

Imagem, património e mensagens;
A política da imagem;
Publicidade;
A comunicação local;
Relações públicas.

25 � Para uma nova visão do desenvolvimento urbano:

Comportamento das pessoas e das empresas;
Orientação, existindo regulação dos mercados de ser-

viços;
Serviços a prestar às pessoas e às empresas.

26 � Estrutura administrativa local:

As autarquias locais no quadro da Administração
Pública;

Princípios fundamentais da organização e actividade
administrativa;

Atribuições das autarquias locais e competências dos
seus órgãos.

27 � Organismos Municipais:

Os serviços municipais e a sua organização;
Modelos de organização;
Estruturação dos serviços;
Articulação dos serviços;
Os serviços municipalizados;
Distinção entre serviços municipais e serviços mu-

nicipalizados;
A gestão dos serviços municipalizados;
As empresas municipais.

28 � Cooperação e associativismo intermunicipal:

Diversos níveis de relacionamento e cooperação
entre municípios:

Associações e federações de municípios.

29 � Os municípios e a descentralização e regio-
nalização:

Os municípios e as CCrs;
Os municípios e a regionalização.

30 � Os municípios e integração europeia:

As associações europeias de municípios;
Os municípios e acesso aos fundos comunitários.

31 � Estratégia municipal e gestão de património:

Manifestações públicas: colóquios, exposições, exi-
bições, conferências e seminários;

Controlo dos modelos de construção;
Integração dos valores culturais na estratégia com-

petitiva dos municípios;
As cidades consideradas património mundial (elabo-

ração do processo; consequências).

10 � Marcação das provas � a data e o local da entrevista e das
provas serão definidos oportunamente e comunicadas em tempo útil
aos candidatos.

11 � Formalização � os interessados deverão utilizar, sob pena
de exclusão, requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Re-
cursos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do
candidato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residên-
cia (rua e número, código postal e localidade), número de telefone,
data de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se can-
didata, declaração em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra da situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma
das alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e assinatura.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados do curriculum vitae, devidamente comprovado, e fotocó-
pias do certificado de habilitações, bilhete de identidade e cartão de
contribuinte, sob pena de exclusão.

13 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser en-
tregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada

com aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Recur-
sos Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida
da República, 4400-017, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues
dentro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

14 � A relação de candidatos e a lista de classificação final se-
rão afixadas na vitrina do corredor de acesso à Divisão de Recur-
sos Humanos.

15 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal.

16 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

17 � O júri deste concurso que será o mesmo do estágio, terá a
seguinte constituição:

Presidente � vereador por delegação de poderes, António Au-
gusto Guedes Barbosa.

Vogais efectivos � vereador Dr. Francisco Barbosa da Costa,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e director Municipal de Administração Geral, Dr. António
Carlos Sousa Pinto.

Vogais suplentes � chefe de Divisão Municipal de Recursos
Humanos Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ri-
beiro, e técnica superior (jurista) de 2.ª classe, Dr.ª Maria da
Luz da Silva Rodrigues e Costa.

18 � O estágio terá a duração de um ano.
19 � A avaliação e a classificação final dos estagiários terá em

atenção o relatório do estágio e a classificação obtida durante o
período de estágio, traduzidas na escala de 0 a 20 valores.

20 � O ingresso na categoria de base da carreira a concurso de-
pende da aprovação em estágio com a classificação não inferior a
Bom (14 valores).

14 de Novembro de 2001. � Por delegação de poderes, o Verea-
dor, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 727

Aviso n.º 95/01

Abertura de concurso interno de acesso
para um lugar de técnico profissional principal

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de poderes proferido em 30 de Outubro de
2001, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno de
acesso para um lugar de técnico profissional principal do quadro do
pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto
a concurso e para os que vierem a ser necessários preencher no prazo
de três meses.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � Departamento Municipal Administrativo e Financeiro.
5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-

sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações da 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.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplica-
ção da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respecti-
vo currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = �����������������

6

sendo:

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

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifi-
cação dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspon-
dência dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores;
9 pontos � x valores.

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

sendo:

a = tempo na categoria;
b = tempo na carreira;
c = tempo na função pública.

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica
acrescem à habilitação-base ou outras acções de formação profissio-
nal, com ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado
como formando ou formador e que estejam ligados com a área fun-
cional do lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data
em que ocorreu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos em função das exigências do car-
go a desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunica-
do aos candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso.

7 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo a obter na Divisão Municipal de Recur-
sos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do can-
didato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência
(rua e número, código postal e localidade), número de telefone, data
de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata,
declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias ou fo-

tocópia;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

8 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da
República, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues den-
tro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 � A relação de candidatos e a lista de classificação será afixada
para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal
de Recursos Humanos.

10 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

12 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador, António Augusto Guedes Barbosa.
Vogais efectivos � o director municipal de administração ge-

ral, Dr. A. Carlos Sousa Pinto, e a chefe de Divisão Muni-
cipal de Recursos Humanos, Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pi-
nheiro Pimenta Ribeiro.

Vogais suplentes � técnica superior jurista de 2.ª classe, Dr.ª
Maria da Luz Silva Rodrigues e Costa, e a chefe de Secção
de Recrutamento e Selecção, Maria da Conceição Mendes dos
Santos Carvalho.

8 de Novembro de 2001. � Por delegação de poderes, o Verea-
dor, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 726

Aviso n.º 96/01

Abertura de concurso interno de acesso para
oito lugares de assistente administrativo principal

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de poderes proferido em 8 de Novembro de
2001, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno de
acesso para oito lugares de assistente administrativo principal do
quadro do pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares
postos a concurso e para os que vierem a ser necessários preencher
no prazo de três meses.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � aquele onde os funcionários se encontram a exer-
cer funções � C. M. Gaia e Empresa Águas de Gaia, E. M.

5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações da 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.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplica-
ção da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

sendo:

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

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respecti-
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vo currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = �����������������

6

sendo:

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

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifi-
cação dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspon-
dência dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores;
9 pontos � x valores.

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica
acrescem à habilitação-base ou outras acções de formação profissio-
nal, com ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado
como formando ou formador e que estejam ligados com a área fun-
cional do lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data
em que ocorreu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos em função das exigências do car-
go a desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunica-
do aos candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso.

7 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo a obter na Divisão Municipal de Recur-
sos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do can-
didato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência
(rua e número, código postal e localidade), número de telefone, data
de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata,
declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

8 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da
República, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues den-

tro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 � A relação de candidatos e lista de classificação será afixada
para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal
de Recursos Humanos.

10 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

11 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador, António Augusto Guedes Barbosa.
Vogais efectivos � o director municipal de administração ge-

ral, Dr. A. Carlos Sousa Pinto, e o técnico de 1.ª classe, Dr.
Emídio Ferreira dos Santos Sousa.

Vogais suplentes � chefe de Divisão Municipal de Recursos
Humanos, Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ri-
beiro, e a chefe de Secção de Recrutamento e Selecção, Maria
da Conceição Mendes dos Santos Carvalho.

8 de Novembro de 2001. � Por delegação de poderes, o Verea-
dor, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 713

Aviso n.º 97/01

Abertura de concurso interno de acesso para um
lugar de técnico superior de serviço social assessor

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de poderes proferido em 13 de Novembro
de 2001, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno
de acesso para um lugar de técnico superior de serviço social asses-
sor do quadro do pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto
a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � Departamento Municipal de Obras e Oficinas.
5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-

sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações da 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.

6 � Métodos de selecção � apreciação e discussão pública do
currículo profissional.

O ordenamento final dos candidatos será o resultante da média
aritmética das classificações obtidas nos sete níveis dos factores de
avaliação da discussão pública do currículo a seguir indicados, sendo
que cada um deles será pontuado de 0 a 20 valores:

Conhecimentos profissionais � domínio de temas ligados à área
funcional, seus conceitos e áreas de aplicação; interesse pela
actualização profissional e pelo acompanhamento de inova-
ções e novos desenvolvimentos ligados à área de actividade;

Capacidade para resolver problemas � abordagem e análise de
problemas; interesse e participação na discussão e resolução
de situações novas; curiosidade intelectual; atitude resolutiva;

Capacidade de iniciativa e grau de criatividade � adopção de
um papel activo, autonomia, interesse em criar e desenvol-
ver novos métodos e novas soluções;

Formação profissional � apreciação global dos cursos de for-
mação profissional pelo candidato durante a sua vida profis-
sional comprovados como tal;

Estrutura � capacidade organizativa do trabalho, inclusão de
separadores; indexação; divisão e subdivisão de temas;

Expressão escrita � densidade do vocabulário empregue; cons-
trução de frases e organização do próprio trabalho;

Clareza de exposição � capacidade de expressão; nitidez de
assuntos tratados; poder de síntese; análise, capacidade de
sistematizar a informação transmitida de forma coerente.

O sistema de classificação final, consta de actas de reuniões do
júri do concurso.

7 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo a obter na Divisão Municipal de Recur-
sos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do can-
didato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência
(rua e número, código postal e localidade), número de telefone, data
de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata,
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declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Currículum profissional, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias ou fo-

tocópia autenticada;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

8 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da
República, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues den-
tro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 � A relação de candidatos e lista de classificação será afixada
para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal
de Recursos Humanos.

10 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal, de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

12 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador, António Augusto Guedes Barbosa.
Vogais efectivos � o director municipal de administração ge-

ral, Dr. A. Carlos Sousa Pinto, e o director municipal de
obras e oficinas, habitação e urbanismo, engenheiro João
Fernando Sampaio da Mota e Silva.

Vogais suplentes � chefe de Divisão Municipal de Recursos
humanos, Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ri-
beiro, e o director de Departamento Municipal de Obras e
Oficinas, engenheiro Luís Queirós Gouveia Pinto Leite.

14 de Novembro de 2001. � Por delegação de poderes, o Verea-
dor, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 728

Aviso n.º 98/01

Abertura de concurso interno de acesso para um
lugar de desenhador especialista principal

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de poderes proferido em 14 de Novembro
de 2001, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno
de acesso para um lugar de desenhador especialista principal do
quadro do pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto
a concurso e para os que vierem a ser necessários preencher no prazo
de três meses.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � Departamento Municipal de Urbanismo.
5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-

sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-

zembro, com as alterações da 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.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplica-
ção da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

sendo:

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

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respecti-
vo currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = �����������������

6

sendo:

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

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifi-
cação dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspon-
dência dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores;
9 pontos � x valores.

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

sendo:

a = tempo na categoria;
b = tempo na carreira;
c = tempo na função pública.

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica
acrescem à habilitação-base ou outras acções de formação profissio-
nal, com ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado
como formando ou formador e que estejam ligados com a área fun-
cional do lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data
em que ocorreu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos em função das exigências do car-
go a desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunica-
do aos candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso.

7 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo a obter na Divisão Municipal de Recur-
sos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do can-
didato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência
(rua e número, código postal e localidade), número de telefone, data
de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata,
declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2001 25 841

alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias ou fo-

tocópia;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

8 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da
República, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues den-
tro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 � A relação de candidatos e lista de classificação será afixada
para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal
de Recursos Humanos.

10 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

12 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador, António Augusto Guedes Barbosa.
Vogais efectivos � o director municipal de administração ge-

ral, Dr. A. Carlos Sousa Pinto, que substituirá o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos, o director Municipal
de Obras e Oficinas, Habitação e Urbanismo, engenheiro João
Fernando Sampaio Mota e Silva, e a chefe de Divisão Mu-
nicipal de Recursos Humanos, Dr.ª Maria Alexandra Vilar
Pinheiro Pimenta Ribeiro.

Vogais suplentes � o director de Departamento Municipal de
Habitação e Urbanismo, arquitecto Francisco Maria Valada
Pires Morais, o chefe de Divisão Municipal de Urbanismo,
arquitecto António Manuel Cardoso Geada, e a chefe de
Secção de Recrutamento e Selecção, Maria da Conceição
Mendes dos Santos Carvalho.

14 de Novembro de 2001. � Por delegação de poderes, o Verea-
dor, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 724

Aviso n.º 99/01

Abertura de concurso interno de acesso para cinco
lugares de desenhador especialista

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de poderes proferido em 14 de Novembro
de 2001, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno
de acesso para cinco lugares de desenhador especialista do quadro
do pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares
postos a concurso e para os que vierem a ser necessários preencher
no prazo de três meses.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � aquele onde os funcionários se encontram a exer-
cer funções.

5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, com as alterações da 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.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplica-
ção da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

AC + EPS
CF = ����

2

sendo:

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

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respecti-
vo currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

(2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)
AC = �����������������

6

sendo:

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

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifi-
cação dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspon-
dência dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores;
9 pontos � x valores.

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a fórmula seguinte:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

sendo:

a = tempo na categoria;
b = tempo na carreira;
c = tempo na função pública.

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica
acrescem à habilitação-base ou outras acções de formação profissio-
nal, com ou sem avaliação em que o concorrente tenha participado
como formando ou formador e que estejam ligados com a área fun-
cional do lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data
em que ocorreu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos em função das exigências do car-
go a desempenhar, tem a duração de 15 minutos, sendo comunica-
do aos candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso.

7 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo a obter na Divisão Municipal de Recur-
sos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do can-
didato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residência
(rua e número, código postal e localidade), número de telefone, data
de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
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fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata,
declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias ou fo-

tocópia;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

8 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçadas à Divisão Municipal de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da
República, 4430, Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues den-
tro do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 � A relação de candidatos e lista de classificação será afixada
para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal
de Recursos Humanos.

10 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal.

11 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

12 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o vereador, António Augusto Guedes Barbosa.
Vogais efectivos � o director municipal de administração ge-

ral, Dr. A. Carlos Sousa Pinto, que substituirá o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos, o director Municipal
de Obras e Oficinas, Habitação e Urbanismo, engenheiro João
Fernando Sampaio Mota e Silva.

Vogais suplentes � a chefe de Divisão Municipal de Recursos
Humanos, Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ri-
beiro, e a chefe de Secção de Recrutamento e Selecção, Maria
da Conceição Mendes dos Santos Carvalho.

14 de Novembro de 2001. � Por delegação de poderes, o Verea-
dor, António Augusto Guedes Barbosa. 06-1-032 725

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEDO

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de auxiliar administrativo

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia
com a deliberação desta Junta de Freguesia de 28 de Setembro de
2001, se encontra aberto, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia imediato
ao da publicação deste aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar admi-
nistrativo do grupo de pessoal auxiliar.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caduca com o seu preenchimento tendo preferência em igual-
dade de classificação o candidato com deficiência, de acordo com a
quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 209/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � Remuneração e outras condições � a remuneração mensal,
é a correspondente à respectiva categoria do sistema retributivo da
função pública: 1.º escalão, índice 120 � 72 700$, sendo-lhe apli-
cável no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho,
as normas genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

4 � O local de trabalho � Junta de Freguesia e toda a sua área.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88, de

16 de Março do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 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 Junho.

7 � Requisitos de admissão � a este concurso podem concorrer
os indivíduos que reunam os seguintes requisitos:

Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, designadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmen-

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

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

interdito para o exercício das funções que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

Especiais � escolaridade obrigatória, de acordo com a idade.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas, através de requerimento dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Canedo, dentro do prazo estabelecido, entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, donde
constem os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade e data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação, emissor, número de
contribuinte fiscal, residência completa e habilitações lite-
rárias completas que possui);

b) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
possíveis de influírem 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;

c) Identificação do concurso, mediante referência ao número,
data e série do Diário da República onde se encontra pu-
blicado o aviso de abertura.

9 � Os requerimentos deverão, ainda, ser acompanhados, sob
pena de exclusão da seguinte documentação:

a) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida
pelo serviço onde é entregue a candidatura mediante a apre-
sentação do original comprovando as habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal � frente e verso;

c) Tratando-se de indivíduos com deficiência, os candidatos
devem mencionar no requerimento de admissão todos os
elementos necessários para que o processo de selecção seja
adequado, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de
comunicação/expressão.

9.1 � Os requerimentos de admissão deverão, ainda, ser acompa-
nhados dos documentos que comprovem os requisitos gerais exigi-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7 deste aviso, podendo ser
substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob o com-
promisso de honra e em alíneas separadas a situação precisa em que
o candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

10 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expres-
sos no presente aviso, designadamente nos seus n.os 7, 8 e 9 serão
excluídas.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Métodos de selecção:
12.1 � A selecção dos candidatos será feita através de prova es-

crita de conhecimentos complementada com entrevista profissional
de selecção.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2001 25 843

12.2 � Prova escrita de conhecimentos � terá a duração máxima
de duas horas e versará sobre a seguinte legislação:

Férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, De-
creto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administra-
ção central, regional e local aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Regime jurídico de funcionamento dos órgãos do município e
das freguesias aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de Novembro, e alterado republicado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Conteúdo funcional � categoria de auxiliar administrativo,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de
Abril de 1989, alínea j), página 3429.

12.3 � Entrevista profissional de selecção � com a duração má-
xima de 30 minutos será conduzida de modo a avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades
e aptidões dos candidatos, que por comparação com um perfil de
exigências de função e serão ponderados os seguintes factores:

Conhecimentos profissionais;
Atitude comportamental;
Motivação profissional;
Sentido crítico e de responsabilidade.

13 � Classificação final � o ordenamento dos concorrentes será
expresso na escala de 0 a 20 valores calculando as médias aritméti-
cas do conjunto das provas e resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

PEC + EPS
CF = �����

2

em que:

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

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta de reu-
niões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

15 � Constituição do júri � o júri do concurso tem a seguinte
composição:

Presidente � Manuel de Jesus, presidente da Junta de Fregue-
sia.

Vogais efectivos:

Manuel Fernandes Pinheiro, tesoureiro da Junta de Fregue-
sia.

Maria Lucinda Caldeira Reis Rocha, assistente administra-
tiva principal.

Vogais suplentes:

Manuel Pinto Marques, secretário da Junta de Freguesia.
Joaquim Ferreira da Mota, presidente da assembleia de

freguesia.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal suplente.

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.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Manuel de
Jesus. 10-1-114 384

JUNTA DE FREGUESIA DE POCEIRÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Poceirão de 9 de Outubro de 2001, foi no-

meada, após concurso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 164, de 17d e Julho de 2001, Clara Fernanda Ribeiro Silva, para
assistente administrativa especialista do quadro desta Junta, a qual
deverá tomar posse no cargo no prazo de 20 dias, contados a partir
da data da publicação deste aviso. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)

23 de Outubro de 2001. � O Presidente da Junta, José da Cruz
Silvério. 10-1-114 386

JUNTA DE FREGUESIA DE QUEIRÃ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo, grupo de pessoal auxiliar

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por delibera-
ção da Junta de Freguesia, datada de 26 de Julho de 2001, nos ter-
mos da alínea d), n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo de cinco dias úteis,
a contar do dia a seguir à publicação do presente aviso no Diário
da República, o concurso em epígrafe.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação do Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga
posta a concurso, caducando com o preenchimento da mesma.

4 � Remuneração � a remuneração mensal será afixada nos ter-
mos do sistema retributivo da função pública para a categoria, es-
calão 1, índice 120 (72 700$).

5 � Conteúdo funcional � em termos genéricos, o constante no
Despacho n.º 4/88, n.º 80, de 6 de Abril.

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

8 � Requisitos gerais � podem candidatar-se ao concurso os in-
divíduos vinculados ou não, à função pública, que satisfaçam cu-
mulativamente os seguintes requisitos gerais fixados no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas, ou in-

terdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

9 � Requisitos especiais � o recrutamento para a categoria de
pessoal auxiliar, faz-se de acordo com a seguinte regra de entre in-
divíduos habilitados com a escolaridade obrigatória.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Jun-
ta de Freguesia de Queirã, enviado pelo correio, em carta registada
com aviso de recepção, para a Junta de Freguesia de Queirã, Rua
do Calvário, 1, 3670-174 Queirã, ou entregue pessoalmente nas ins-
talações da Junta, onde indiquem os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero, data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência,
telefone, código postal, localidade, nacionalidade);

b) Habilitações literárias;
c) Categoria a que se candidata com identificação do respec-

tivo concurso, mediante referência ao número e data do
Diário da República, onde se encontra publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem
relevantes para apreciação do seu mérito;

e) Fotocópia do bilhete de identidade;
f) Fotocópia do número de contribuinte.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 280 � 4 de Dezembro de 200125 844

10.1 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompa-
nhados dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
Curriculum vitae detalhado, do qual devem constar, desig-
nadamente, as funções que exerceu anteriormente, com a
indicação dos respectivos períodos, assim como a formação
profissional complementar.

10.2 � A não apresentação dos documentos dos requisitos de
admissão constantes do presente aviso de abertura determinam a
exclusão do concurso.

11 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos
(PEC), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selec-
ção (EPS), de acordo com os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, respeitando a classificação final dos can-
didatos de harmonia com o disposto nos artigos 36.º e 37.º do cita-
do diploma.

12 � O local, data e horário de realização das provas será em
devido tempo comunicado por escrito a cada um dos candidatos
admitidos, por ofício registado.

12.1 � A classificação final (CF) resultará da aplicação da se-
guinte fórmula:

PEC + AC + EPS
CF = �������

3

13 � A prova escrita de conhecimentos (PEC) visa o nível de
conhecimentos dos candidatos e adequados ao exercício da função.

A prova tem a duração de duas horas e será pontuada de 0 a 20
valores e a não realização da mesma terá carácter eliminatório.

A prova consistirá no seguinte:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com adaptação da Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 169/98, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação do

Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � A avaliação curricular (AC) será avaliada da seguinte forma:

a) Habilitações literárias:

Habilitações legalmente exigidas para o exercício das
funções � 18 valores;

Habilitações superiores às legalmente exigidas para o
exercício das funções � 20 valores.

b) Experiência profissional � tempo de serviço efectivo.

15 � A entrevista profissional de selecção (EPS) visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as ap-
tidões profissionais e pessoais, ponderando:

A responsabilidade e o sentido de organização;
A capacidade de relacionamento e iniciativa;
O interesse e motivação profissional;
O conhecimento das tarefas inerentes ao conhecimento funcio-

nal do lugar a prover.

16 � Em caso de igualdade de classificação, procede-se ao de-
sempate nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Aos critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

18 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas na sede da Junta de Fre-
guesia a relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final.

19 � Constituição do júri:

Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim da Silva Mendes.
Vogais efectivos:

Secretário da Junta de Freguesia, Joaquim Borges de Je-
sus.

Chefe de serviços do Centro de Emprego de S. Pedro do
Sul, Rogério de Menezes Vale Pereira.

Vogais suplentes:

Tesoureiro da Junta de Freguesia, Atacílio Guimarães.
Presidente do Centro Social Paroquial de Queirã, padre

Lúcio Manuel da Cunha Oliveira Marques.

19.1 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

14 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, Joaquim da
Silva Mendes. 10-1-114 385

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que por deliberação desta
Junta de Freguesia tomada a, 14 de Novembro de 2001, foi nomeada
para o respectivo lugar por urgente conveniência de serviço, a par-
tir do dia 15 de Novembro de 2001, a concorrente, Ludovina da
Conceição Fernandes Carrera, aprovada na sequência do concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar admi-
nistrativo, cujo concurso foi aberto, por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 120, de 24 de Maio de 2001.

A concorrente nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2001. � O Presidente da Junta, José Augusto
Murça. 06-1-032 712

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qua-
lificação de instalador de dispositivos limitadores de
velocidade n.º 101.99.97.6.046.

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de
dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.97.6.046, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 161, de 15 de Julho de 1997,
o nome da empresa passa a ser a seguinte:

Torcataxis, L.da

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

13 de Setembro de 2001. � O Vice-Presidente, Carlos Nieto de
Castro. 10-2-126 747

Aviso

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.97.6.052

No certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de
tacógrafos n.º 101.25.97.6.052, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 131, de 7 de Junho de 1997, o nome da empresa passa
a ser a seguinte:

Torcataxis, L.da

ficando as demais disposições do anteriormente publicado.

13 de Setembro de 2001. � O Vice-Presidente, Carlos Nieto de
Castro. 10-2-126 748
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

POLIBENS � VENDA DE SERVIÇOS, S. A.

Sede: Rua de Victor Cordon, 10-A, 1.º, 1200-484 Lisboa

Capital social: 50 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 29 555.

Pessoa colectiva n.º 500273405.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da Polibens � Venda de Serviços, S. A., para uma reunião da assem-
bleia geral a realizar na Rua de Victor Cordon, 10-A, 5.º, em Lisboa,
no próximo dia 7 de Janeiro de 2002, pelas 12 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Apreciar e aceitar a renúncia ao cargo apresentada
pelo fiscal único da sociedade e, consequentemente, eleger, até
final do mandato, para o cargo de fiscal único o actual fiscal
suplente, que assim transita o cargo;

Ponto 2 � Eleger novo fiscal suplente da sociedade.

Não existem limitações ao direito de voto e de acesso à reunião da
assembleia geral.

26 de Novembro de 2001. � Carlos Fernando de Carvalho Bar-
bosa da Cruz. 01-2-18 760

IBEROL � SOCIEDADE IBÉRICA DE OLEAGINOSAS, S. A.

Assembleia geral especial

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
IBEROL � Sociedade Ibérica de Oleaginosas, S. A., pessoa colectiva
n.º 500135959, com o capital social de € 50 000, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira com o n.º 455/
670601, para a assembleia geral especial a realizar no dia 10 de Ja-
neiro de 2002, pelas 11 horas, que terá lugar na sede, na Quinta da
Hortinha, freguesia de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas relativos aos exercícios de
1999 e 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados dos
exercícios de 1999 e 2000;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade, com a amplitude prevista na lei, designada-
mente na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das
Sociedades Comerciais;

4) Deliberar sobre a alteração global dos estatutos da Socie-
dade.

O relatório de gestão, os restantes documentos e prestação de con-
tas apresentadas pelo conselho de administração, o parecer do conse-
lho fiscal, a certificação legal de contas e o parecer do revisor oficial
de contas relativos aos exercícios de 1999 e 2000, a proposta de
aplicação de resultados e o projecto de alteração global dos estatutos
encontram-se à disposição dos accionistas para consulta na sede da
Sociedade, dentro das horas de expediente, nos termos do disposto
no artigo 289.º e no n.º 8 do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais.

A participação e o direito de voto na assembleia geral estão sujei-
tos aos seguintes requisitos:

a) Os accionistas deverão ter as acções averbadas como pro-
priedade sua pelo menos 60 dias antes da data da realização
da respectiva reunião;

b) Ter essas acções registadas no livro de registos da Sociedade
ou depositadas numa instituição de crédito autorizada e aver-

badas como propriedade sua, se se tratar de acções nomina-
tivas, com uma antecedência de pelo menos 15 dias em re-
lação à data da reunião;

c) A cada 100 000 acções corresponde um voto, só podendo
participar accionistas que, por si só ou agrupados, possuam
100 000 ou mais acções [artigo 14.º do pacto social, ex vi
artigo 384.º, n.º 2, alínea a), do Código das Sociedades Co-
merciais];

d) Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, devendo comunicá-lo ao presidente da mesa
até três dias úteis antes da data marcada para a reunião da
assembleia geral. As pessoas singulares só se podem fazer
representar por outro accionista, cônjuge, ascendente, des-
cendente ou membro do conselho de administração.

26 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-045 154

COPAZ � COMPANHIA PORTUGUESA DE AZEITES, S. A.

Assembleia geral especial

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
COPAZ � Companhia Portuguesa de Azeites, S. A., pessoa colec-
tiva n.º 500076162, com o capital social de € 14 950 000, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira
com o n.º 423/650907, para a assembleia geral especial a realizar no
dia 10 de Janeiro de 2002, pelas 9 horas e 30 minutos, que terá lugar
na sua sede, na Quinta da Hortinha, freguesia de Alhandra, concelho
de Vila Franca de Xira, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas relativos aos exercícios de
1999 e 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados dos
exercícios de 1999 e 2000;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade, com a amplitude prevista na lei, designadamente
na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das Socieda-
des Comerciais;

4) Deliberar sobre a alteração global dos estatutos da socie-
dade.

O relatório de gestão, os restantes documentos e prestação de con-
tas apresentadas pelo conselho de administração, o parecer do conse-
lho fiscal, a certificação legal de contas e o parecer do revisor oficial
de contas relativos aos exercícios de 1999 e 2000, a proposta de
aplicação de resultados e o projecto de alteração global dos estatutos
encontram-se à disposição dos accionistas para consulta na sede da
sociedade, dentro das horas de expediente, nos termos do disposto no
artigo 289.º e no n.º 8 do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais.

A participação e o direito de voto na assembleia geral estão sujei-
tos aos seguintes requisitos:

a) Os accionistas deverão ter registadas no livro de registo da
sociedade ou depositadas numa instituição de crédito autori-
zada e averbadas como propriedade sua, se se tratar de ac-
ções nominativas, com uma antecedência de pelos menos
15 dias em relação à data da respectiva reunião;

b) A cada 100 000 acções corresponde um voto, só podendo
participar accionistas que, por si só ou agrupados, possuam
100 000 ou mais acções [artigo 13.º do pacto social, ex vi
artigo 384.º, n.º 2, alínea a), do Código das Sociedades Co-
merciais];

c) Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, devendo comunicá-lo ao presidente da mesa
até três dias úteis antes da data marcada para a reunião da
assembleia geral. As pessoas singulares só se podem fazer
representar por outro accionista, cônjuge, ascendente, des-
cendente ou membro do conselho de administração.

26 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-045 155
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COPISUL � COMPANHIA DE ÓLEOS E RAÇÕES
DO SUL, S. A.

Assembleia geral especial

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
COPISUL � Companhia de Óleos e Rações do Sul, S. A., pessoa co-
lectiva n.º 501822534, com o capital social de € 7 482 000, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Évora com o
n.º 01027/870508, para a assembleia geral especial a realizar no dia
11 de Janeiro de 2002, pelas 11 horas, que terá lugar na sua sede, na
Zona Industrial de Évora, freguesia da Sé, concelho de Évora, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas relativos aos exercícios de
1999 e 2000;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados dos
exercícios de 1999 e 2000;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade, com a amplitude prevista na lei, designadamente
na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das Socieda-
des Comerciais;

4) Deliberar sobre a alteração global dos estatutos da socieda-
de, incluindo a alteração da firma e do objecto social.

O relatório de gestão, os restantes documentos e prestação de con-
tas apresentadas pelo conselho de administração, o parecer do conse-
lho fiscal, a certificação legal de contas e o parecer do revisor oficial
de contas relativos aos exercícios de 1999 e 2000, a proposta de
aplicação de resultados e o projecto de alteração global dos estatutos
encontram-se à disposição dos accionistas para consulta na sede da
sociedade, dentro das horas de expediente, nos termos do disposto no
artigo 289.º e no n.º 8 do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais.

A participação e o direito de voto na assembleia geral estão sujei-
tos aos seguintes requisitos:

a) A cada 9976 acções corresponde um voto, só podendo par-
ticipar os accionistas que, por si só ou agrupados, possuam
9976 ou mais acções e ter, pelo menos, esse número de
acções desde o 60.º dia anterior ao da data da assembleia
geral averbadas como propriedade sua;

b) Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da
assembleia geral, nos termos legais.

26 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 03-2-045 156

SOCIEDADE CAMBISTA JOSÉ BONNIZ, S. A.

Sede: Rua Augusta, 53-55, 1100-048 Lisboa

Capital social: 10 000 000$

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 09709 do livro C-25.

Contribuinte n.º 501381279.

CONVOCATÓRIA

Convocamos os Srs. Accionistas para uma assembleia geral extraor-
dinária da Sociedade Cambista José Bonniz, S. A., que se realizará no
próximo dia 17 de Dezembro de 2001, pelas 10 horas, na sede social,
sita na Rua Augusta, 55, na cidade de Lisboa, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Redenominação do capital social em euros;
2.º Discussão de assuntos de interesse para a Sociedade.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nuno Valentim Pinto de Loureiro. 4-2-16 672

AVISOS

ANTÓNIO PACHECO AGOSTINHO, S. A.

Sede: Rua de Rodrigues Sampaio, 15, 2.º, Lisboa

Capital social: 60 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 14 388.

Número de identificação de pessoa colectiva: 500025738.

Aviso
António Pacheco Agostinho, S. A., sociedade anónima que tem o

capital de 60 000 000$, com sede na Rua de Rodrigues Sampaio, 15,
2.º, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 14 388 e com o número de identificação de pes-
soa colectiva 500025738, torna público, nos termos previstos no
artigo 95.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais, que na assem-
bleia geral efectuada em 6 de Novembro de 2001 foi deliberada a
«redução integral do capital social para cobertura das perdas dos exer-
cícios anteriores e subsequente aumento do capital social para
€ 50 000, a subscrever pelos accionistas na proporção das suas actuais
participações e a realizar em dinheiro».

16 de Novembro de 2001. � O Conselho de Administração: (As-
sinaturas ilegíveis.) 01-2-018 759

BALANCETES

BANCO ALVES RIBEIRO, S. A.

Sede: Avenida de Engenheiro Duarte Pacheco, torre 1, 11.º, 1070 Lisboa

Capital social: 8 500 000 000$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 6502/97.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503824810.

Balanço em 30 de Junho de 2001

(Em milhares de euros)

2001 2000Código Activo �das contas Activo Amortizações Activo Líquidobruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ....... 222 � 222 1 354
12+13 12 � Disponib. à vista sobre instituições de crédito . 2 541 � 2 541 2 838

20 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito � � � 30 917



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 280 � 4 de Dezembro de 200125 848

CRÉDIBANCO � BANCO DE CRÉDITO PESSOAL, S. A.

Sede: Rua Augusta, 62-74, 1100 Lisboa

Capital social: 35 090 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2293.
Identificação de pessoa colectiva n.º 502586109.

Balanço em 30 de Junho de 2001 e 2000
(Em milhares de escudos)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais .............................................. 96 800 � 96 800 132 043
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................................ 6 375 047 � 6 375 047 1 062 107
Outros créditos sobre instituições de crédito ............................................. 299 500 � 299 500 1 260 349
Créditos sobre clientes ............................................................................... 55 631 787 1 757 452 53 874 335 52 512 254
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ........................................ � � � �

De emissores públicos ......................................................................... � � � �
De outros emissores ........................................................................... � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................. � � � �

Acções e outros títulos de rendimento variável ........................................ 247 � 247 247
Participações .............................................................................................. 1 642 056 915 309 726 747 155 298

(Em milhares de euros)

2001 2000Código Activo �das contas Activo Amortizações Activo Líquidobruto e provisões líquido

16+22+23+28 4 � Créditos sobre clientes ..................................... 99 859 335 99 524 70 088
240+241 15 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 47 412 � 47 412 2 193

2400 a) Obrigações e outros títulos de rendimento 3 639 � 3 639 1 424
fixo � de emissores públicos.

2402 b) Obrigações e outros títulos de rendimento 43 773 � 43 773 769
fixo � de outos emissores.

243+2490�2491 6 � Acções e outros títulos de rendimento variável 8 063 1 110 6 953 9 770
400�490 7 � Participações .................................................... 120 � 120 118
401�491 8 � Partes do capital em empresas coligadas ......... 623 � 623 673

41+460�481 19 � Imobilizações incorpóreas ................................ 1 183 720 463 573
42+461�482 10 � Imobilizações corpóreas ................................... 2 041 679 1 362 1 475
19+27+402 13 � Outros activos .................................................. 1 462 � 1 462 549

51+55+ 15 � Contas de regularização ................................... 5 829 � 5 829 52756 (dev.)+58

69 16 � Prejuízo do exercício ....................................... � � � �

                Total do activo ............................. 169 355 2 844 166 511 121 075

(Em milhares de euros)

Código
Passivo 2001 2000

das contas

30+31 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................................. 45 769 9 000
32+33+35 12 � Débitos para com clientes ................................................................................... 21 365 48 316

34 13 � Débitos representados por títulos ........................................................................ 50 000 25 000
36+39 14 � Outros passivos .................................................................................................... 538 281

52+54+ 15 � Contas de regularização ....................................................................................... 4 540 1 87656 (cred.)+58

610+611+612 16 � Provisões para riscos e encargos ......................................................................... 1 000 705
62 19 � Capital subscrito ................................................................................................... 42 398 34 916
63 11 � Reservas ............................................................................................................... 850 263
69 14 � Lucro do exercício ............................................................................................... 51 718

                                   Total do passivo ..................................................... 166 511 121 075

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3-2-44 550
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Partes de capital em empresas coligadas ................................................... � � � �
Imobilizações incorpóreas .......................................................................... 429 953 263 110 166 843 167 923
Imobilizações corpóreas ............................................................................. 1 899 223 1 642 393 256 830 176 888

(Imóveis de serviço próprio) ............................................................. (15 070) (553) (14 517) (�)    

Capital subscrito não realizado .................................................................. � � � �
Acções próprias ou partes de capital próprio ........................................... � � � �
Outros activos ............................................................................................ 2 801 174 � 2 801 174 286 047
Contas de regularização .............................................................................. 1 296 515 � 1 296 515 974 506
Prejuízo do exercício ................................................................................. � � � �

                       Total do activo ............................................ 70 472 302 4 578 264 65 894 038 56 727 662

(Em milhares de escudos)

Passivo Ano Ano anterior

Débitos para com instituições de crédito ....................................................................................................... 45 197 441 39 736 624

a) À vista ............................................................................................................................................... � �
b) A prazo .............................................................................................................................................. 45 197 441 39 736 624

Débitos para com clientes ............................................................................................................................. 4 500 014 4 500 014

a) Depósitos poupança .......................................................................................................................... � �
b) Outros débitos .................................................................................................................................... 4 500 014 4 500 014

ba) À vista ..................................................................................................................................... 14 14
bb) A prazo .................................................................................................................................... 4 500 000 4 500 000

Débitos representados por títulos .................................................................................................................. � �

a) Obrigações em circulação .................................................................................................................. � �
b) Outros ................................................................................................................................................ � �

Outros passivos .............................................................................................................................................. 2 204 029 1 159 265
Contas de regularização .................................................................................................................................. 3 233 039 2 205 036
Provisão para riscos e encargos ..................................................................................................................... 1 419 565 751 324

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................... � �
b) Outras provisões ................................................................................................................................ 1 419 565 751 324

Fundo para riscos bancários gerais ................................................................................................................. 280 000 220 000
Passivos subordinados ..................................................................................................................................... 1 200 000 �
Capital subscrito ............................................................................................................................................. 7 034 913 7 034 913
Prémios de emissão ........................................................................................................................................ � �
Reservas ......................................................................................................................................................... 1 531 804 672 858
Reservas de reavaliação .................................................................................................................................. � �
Resultados transitados .................................................................................................................................... (1 326 338) �
Lucro do exercício ......................................................................................................................................... 619 471 447 628

                                       Total do passivo ........................................................................ 65 894 038 56 727 662

Rubricas extrapatrimoniais

Ano Ano anterior

1 � Passivos eventuais .................................................................................................................................. 812 039 493 862

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ..................................................... � �
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................. 8 050 5 800

2 � Compromissos ........................................................................................................................................ 219 508 217 258

Dos quais:

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

........................................................................................................................................................ 1 031 547 711 120

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3-2-44 449

(Em milhares de escudos)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido Líquido
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LUBRITEX � SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE COMPRAS EM GRUPO, S. A.

Sede: Campo Grande, 28, 5.º-C, 1700-093 Lisboa

Capital social: 200 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 16 273.
Identificação de pessoa colectiva n.º 500169403.

Balanço em 31 de Dezembro de 2000

(SACEG)
(Em escudos)

Ano AnoCódigo Activo anteriordas contas Activo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido

10 1 � Caixa ............................................ 884 542 � 884 542 1 014 323
12 2 � Disponibil. à vista sobre insti- 2 707 593,90 � 2 707 593,90 64 559 497,10

tuições de crédito.
20 3 � Outros créditos sobre instituições 120 000 000 � 120 000 000 �

de crédito.
250�292 5 � Obrig. e outros títulos de rendi- � � � �

mento fixo.

  b) Obrig. e outros títulos de rend. 10 000 000 1 900 000 8 100 000 10 000 000
fixo � de outros emissores.

24 6 � Acções e outros títulos de rendi- � � � 2 862 520
mento variável.

400�490 7 � Participações ............................... 149 041 000 13 224 982 135 816 018 141 223 750
401�491 8 � Partes de capital em empresas coli- 18 000 000 18 000 000 � �

gadas.
42�482 10 � Imobilizações corpóreas .............. 147 716 430 142 285 207,50 5 431 222,50 8 929738,50

27+409�299 13 � Outros activos ............................. 41 997 397 409 884 41 587 513 46 265 121,50
51+55+58 15 � Contas de regularização ............... 9 965 800,10 � 9 965 800,10 10 589 136,80

              Total do activo ................... 500 312 763 175 820 073,50 324 492 689,50 285 444 086,90

(Em escudos)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

36+39 14 � Outros passivos:

36 a) Credores ............................................................................................. 9 806 049,20 9 281 124
39 c) Outras exigibilidades ........................................................................... 27 146 637 10 961 121

52+58 15 � Contas de regularização ........................................................................ 30 061 596 22 578 019
619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 4 326 742 �
62 19 � Capital .................................................................................................. 200 000 000 200 000 000
63 11 � Reservas ................................................................................................ 42 623 192,90 41 691 923,60
69 14 � Lucro do exercício ................................................................................ 10 528 472,40 931 899,30

                            Total do passivo ............................................... 324 492 689,50 285 444 086,90

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

99 Outras contas extrapatrimoniais:

995 Contratos de compras em grupo:

995 Imobiliário:

9950 Habitação ............................................................................................................. 17 860 877

O Conselho de Administração: Jaime Pinto de Lacerda, presidente � João Alberto Vital T. da Silva, vice-presidente � Joaquim Lourenço
Marques, vogal � José Armando T. Lamego, vogal � Vasco M. B. M. F. de Gouveia, vogal. � A Técnica Oficial de Contas, Anabela Boto
Ribeiro. 1-2-18 401
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LUBRITEX � SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE COMPRAS EM GRUPO, S. A.

Sede: Campo Grande, 28, 5.º-C, 1700-093 Lisboa

Capital social: 200 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 16 273.
Identificação de pessoa colectiva n.º 500169403.

Balanço em 31 de Dezembro de 2000

(GRUPOS)
(Em escudos)

Código Activo Ano Ano anteriordas contas

12 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................... 63 670 263 48 189 992,10
20 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................................ 438 100 000 468 100 000
27 13 � Outros activos ...................................................................................... 251 048 153 199 497 425,50

51+58 15 � Contas de regularização ........................................................................ 43 819 920 71 347 872,10

                                    Total do activo ................................................ 796 638 336 787 135 289,70

(Em escudos)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

36+39 4 � Outros passivos:

36 a) Credores ............................................................................................. 183 940 492 167 266 735
37 b) Fundos de grupos ................................................................................ 401 108 544 440 470 956,70

58 5 � Contas de regularização .......................................................................... 211 589 300 179 397 598

                            Total do passivo ............................................... 796 638 336 787 135 289,70

O Conselho de Administração: Jaime Pinto de Lacerda, presidente � João Alberto Vital T. da Silva, vice-presidente � Joaquim Lourenço
Marques, vogal � José Armando T. Lamego, vogal � Vasco M. B. M. F. de Gouveia, vogal. � A Técnica Oficial de Contas, Anabela Boto
Ribeiro. 1-2-18 402

PROBOLSA � SOCIEDADE CORRETORA. S. A.

Sede: Avenida de Engenheiro Duarte Pacheco, torre 1, 11.º, 1070 Lisboa

Capital social: 75 000 000$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7 206/98.
Identificação de pessoa colectiva n.º 504172239.

Balanço em 30 de Junho de 2001

(Em milhares de euros)

2001 2000Código Activo �das contas Activo Amortizações Activo Líquidobruto e provisões líquido

10+11 11 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .... 7 � 7 816
12+13 12 � Disponib. à vista sobre instituições de crédito . 479 � 479 1 929

20 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito � � � 249
16+22+23+28 4 � Créditos sobre clientes ..................................... � � � �

240+241 15 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 47 � 47 12

2400 b) Obrigações e outros títulos de rendimento 47 � 47 12
fixo � de emissores.

243+2490�2491 6 � Acções e outros títulos de rendimento variável � � � �
400�490 7 � Participações .................................................... 116 � 116 116

41+460�481 19 � Imobilizações incorpóreas ................................ 45 18 27 11
42+461�482 10 � Imobilizações corpóreas ................................... 636 183 453 429
19+27+402 13 � Outros activos .................................................. � � � 113

51+55+ 15 � Contas de regularização ................................... 68 � 68 60356 (dev.)+58
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 234, de 9 de Outubro de 2001, a p. 21 696-(14), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Gomes Oliveira & Couto
Moreira, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «número e data da
apresentação: 26/0109808» deve ler-se «número e data da apresen-
tação: 26/010808». 19-1-5930

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 198, de 27 de Agosto de 2001, a p. 18 330-(9), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade MOBAPEC � Mobi-
liário Escolar, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados» deve ler-se «anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados e certificação legal de con-
tas». 19-1-5931

SANTA MARIA DA FEIRA

FERNANDO M. AMORIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7042/010719; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 40/010719.

Certifico que por Fernando Mendes de Amorim, casado com Maria
Josefina Gomes de Oliveira na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando M. Amorim, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Engenho Velho, 53,
freguesia de São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transformação de cor-
tiça e comercialização de artigos de cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Fernando Mendes de
Amorim.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Fernando Mendes de
Amorim, desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas
.à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situa-
ção de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689018

M. P. FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7060/010724; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 28/010724.

Certifico que pela apresentação supra referida Manuel Pinto Fer-
reira, casado com Maria Fernanda Vieira da Silva na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. P. Ferreira, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua das Tranqueiras, 46, freguesia de Lourosa, concelho de
Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede, para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria e comércio de cortiça e arti-
gos de cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam à prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Arminda Bran-
co da Silva Soares Duarte. 15688445

CARLOS SANTOS RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7151/010823; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/010823.

Certifico que pela apresentação supra referida Carlos Alberto dos
Santos Ribeiro, casado com Sandra Maria Lopes Oliveira, na comu-
nhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Santos Ribeiro, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Além do Rio, da freguesia de Pigeiros,
do concelho de Santa Maria da Feira.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de corte e costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio, que desde já é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

Conferida, está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689972

ALICE MARQUES � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
E LIMPEZAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7153/010824; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010824.

Certifico que pela apresentação supra referida Alice do Rosário
Nunes Inácio Marques, casada com José António Rodrigues Marques
na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alice Marques � Gestão de
Condomínios e Limpezas, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, Edifício CCEM2,
19-F, 1.º, M, freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

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 em actividades de gestão e administração
de imóveis. Limpezas interiores e exteriores a edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente 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 re-
guladas 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.

Conferida, está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689980

JOSÉ C. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7156/010824; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14/010824.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre José da Conceição Baptista e mulher, Maria dos Anjos Ferreira
Pereira, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José C. Baptista, L.da

2 � Tem a sua sede na Quinta da Torre, freguesia de São João de
Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de acabamento de mobi-
liário, nomeadamente polimento, envernizamento e enceramento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio José da Conceição Baptista, e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria
dos Anjos Ferreira Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade competem a ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos de empresas.

Conferida, está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689999

MARIA OLINDA RIBEIRO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7157/010827; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010827.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre Henrique Fernandes Coelho e mulher, Maria Olinda Ribeiro Go-
mes, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Olinda Ribeiro Gomes, L.da, com
sede na Rua do Cantinho da Mata, 821, freguesia de Santa Maria de
Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2001 25 857

concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais, ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria transformadora de cortiças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Henrique Fernandes Coelho e
uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria
Olinda Ribeiro Gomes.

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 a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme o original.

5 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15690008

ARMÉNIA COIMBRA OLIVEIRA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7158/010827; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/010827.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre José Pinto de Almeida e mulher, Arménia Coimbra de Oliveira e
Silva, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arménia Coimbra Oliveira Sil-
va, L.da

2 � Tem a sua sede na Quinta da Torre, sem número, freguesia
de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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 no fabrico de calçado, indústria
de cortiça.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Pinto de Almeida, e outra do
valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Arménia Coim-
bra de Oliveira e Silva.

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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme o original.

5 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688542

CONSULFEIRA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7160/010828; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010828.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre José Pinto de Sá e mulher, Maria José da Silva Gomes, casados
na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSULFEIRA � Contabilidade, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Dr. Vitorino de Sá, 4, da freguesia da
Feira, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ 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 for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas, uma de 5400 euros, pertencente
ao sócio José Pinto de Sá e outra de 600 euros, pertencente à sócia
Maria José da Silva Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Pinto de
Sá, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um 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 re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

Conferida, está conforme o original.

5 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688950

NUNES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7162/010829; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010829.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre António Ferreira Milheiro Nunes, casado com Sara Alexandra
Costa Santos na comunhão de adquiridos, e António Luís Gonçalves
de Brito,  casado com Cristina Isabel Alves Costa Brito na comu-
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nhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1 .º

1 � A sociedade adopta a firma Nunes & Brito, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Gesto, 55, freguesia de Mozelos,
concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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 na fabricação e comercialização
de todo o tipo de pão, bolos, fritos, pizas e produtos similares de
pastelaria e padaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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 necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme o original.

5 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688968

TÁXI � AUGUSTO VAZ SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7164/010830; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/010830.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre Augusto Vaz da Silva, separado judicialmente de pessoas e bens
de Maria Dulce Pinho do Amaral Silva, e Sílvia Jaquelina do Amaral
e Silva, casada com Pedro Miguel Ferreira Ribeiro Soares na comu-
nhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi � Augusto Vaz Silva, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Joaquim Aires Lopes, 39, freguesia
de Escapães, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros, táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Augusto Vaz da Silva, e outra do
valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Sílvia Jaquelina
do Amaral e Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade competem ao sócio
Augusto Vaz da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos 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 segui-
da se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme o original.

5 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688976

BRAGA

BARCELOS

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 165, de 18 de Julho de 2001, a p. 15 356-(38), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Luís Vilaça Dias, L.da

Assim, rectifica-se que onde se lê «Matrícula n.º 4008/20010525;
identificação de pessoa colectiva n.º 504189980; inscrição n.º 1»
deve ler-se «Matrícula n.º 4008/20010529, inscrição n.º 1».

19-1-5932

GUIMARÃES

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 173, de 27 de Julho de 2001, de p. 16 108-(25) a p. 16 108-
-(28), saiu com inexactidão a publicação relativa à sociedade
Lameirinho � Indústria Têxtil, S. A., Assim, rectifica-se que no
n.º 7 do artigo 4.º onde se lê «Poderão ser admitidas» deve ler-se
«Poderão ser emitidas», no n.º 9 do artigo 4.º, onde se lê «pelo ór-
gãos» deve ler-se «pelo órgão», no n.º 6 do artigo 5.º onde se lê «se
alguns ao» deve ler-se «se alguns não» e no n.º 1 do artigo 13.º onde
se lê «eleitos pela assembleia, em número» deve ler-se «eleitos pela
mesma assembleia, em número». 19-1-5933

COIMBRA

COIMBRA

HOTEL BOAVISTA MONDEGO LAPA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8457;
inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 12/001228 e 4/010726.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hotel Boavista Mondego Lapa,
S. A., e tem a sua sede na Rua das Águas Férreas, 71, rés-do-chão,
sala A, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

2 � A sede social pode ser deslocada, por simples deliberação da
administração, para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro, por simples deliberação da administração.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2001 25 859

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de hotel e activi-
dades hoteleiras.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar livremente, ainda que
reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos complementares
de empresas e ou em associações em participação, e ainda que o
objecto de umas e de outras não apresente nenhuma relação, directa
ou indirecta, com o seu próprio objecto principal.

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$),
representado por 50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada
uma, distribuídas pela seguinte forma: cada um dos Maria Carminda
Clemente de Sousa, Carla Isabel Mota Gaspar Costa e Hamilton
Zambon com 10 acções; Fernando Rui Pereira da Cruz, com
24 990 acções; e Paulo Jorge Pereira da Cruz com 24 980 acções.

§ único. Cada um dos accionistas realizou 30% da sua participa-
ção em dinheiro, devendo realizar os restantes 70%, também em
dinheiro, até ao dia 30 de Novembro do próximo ano de 2001.

ARTIGO 4.º

1 � Os aumentos de capital dependem da deliberação da assem-
bleia geral.

2 � Os accionistas, à data da deliberação do aumento de capital,
têm preferência relativamente a quem não for accionista, sem pre-
juízo da alienação do respectivo direito de subscrição a outro ou
outros accionistas.

3 � Enquanto as novas acções não estiverem inteiramente pa-
gas, os respectivos subscritores não poderão, por meio delas, exer-
cer quaisquer direitos sociais, nomeadamente o direito de receber
dividendos e votar.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, ficando a cargo do respectivo accionista as despesas
de conversão das acções.

2 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 10, 50,
100, 500 ou 1000 acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir as acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações mais convenientes para o interesse social,
dentro das limitações legais em vigor.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos legais.

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas nos termos legais, através
de convocatória publicada no Diário da República e no jornal mais
lido da localidade da sede, com a antecedência mínima de um mês,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral considera-se constituída, em primeira
convocação, com a presença ou a representação dos accionistas, que
10 dias antes da data destinada para a sua realização sejam possuido-
res de acções averbadas, registadas ou depositadas em seu nome
correspondentes ao mínimo de 20% do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

3 � A cada acção corresponde 1 voto.

ARTIGO 10.º

Os accionistas podem-se fazer representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, mediante procuração ou simples carta dirigida
ao presidente da mesa, identificando o mandatário e especificando a
assembleia a que se destina.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, que poderão ser ou não ser accionistas, elei-
tos por períodos de quatro anos.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convo-
car e dirigir as assembleias.

ARTIGO 12.º

Sem prejuízo das deliberações unânimes por escrito, as assembleias
gerais reunir-se-ão sempre que para tal sejam regularmente convo-
cadas ou sem observância de formalidades prévias, desde que todos
os accionistas estejam presentes e todos manifestem a vontade de
que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral anual reunir-se-á dentro do prazo previsto na
lei para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 14.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos dos accionistas presentes ou representados, salvo
disposição legal em contrário.

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de admi-
nistração, composto por três membros, ou a um administrador úni-
co, consoante venha a ser deliberado em assembleia geral, dispensa-
dos de caução e eleitos por períodos de quatro anos civis, a qual,
tratando-se de um conselho de administração, designará o respecti-
vo presidente.

2 � Podem ser eleitos administradores pessoas singulares não
accionistas da sociedade.

3 � O conselho de administração poderá preencher, até à próxi-
ma assembleia geral, as vagas que nele ocorram.

4 � Pode ser designado pelo conselho de administração um ad-
ministrador-delegado, definindo na acta de designação os poderes que
entenda conferir-lhe.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado,
segundo a periodicidade que o mesmo fixar.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, quando houver;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

nos termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
2 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, eleitos por períodos de quatro anos civis, pela
assembleia geral.

Dos exercícios sociais e lucros

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral poderá deliberar, por maioria simples, a não
distribuição de lucros aos accionistas ou a distribuição da parcela que
entender.
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Da dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos na
lei.

ARTIGO 22.º

A liquidação será realizada por uma comissão de três membros,
eleita pela assembleia geral, nos termos da lei.

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Fica expressamente permitida a reeleição para os diversos cargos
sociais.

ARTIGO 24.º

Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até à
tomada de posse dos que forem designados para os substituir.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337211

MARMODECOR � DECORAÇÕES DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4975;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/010726.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a sede foi
mudada para a Rua do Calvário, 4, Souselas, Coimbra.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13370871

MÁRIO JOÃO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8794;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010726.

Certifico que foi constituída entre Mário João Monteiro de Al-
meida Martins e mulher, Maria Helena Gomes de Oliveira Martins,
Ana Paula Martins Marques Magalhães e marido, Pedro Maria Tei-
xeira da Cunha Serra, ambos casados na comunhão de adquiridos, e
Maria do Céu do Carmo Afonso, solteira, maior, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário João Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
46, rés-do-chão, freguesia da Sé Nova, deste concelho.

3 � Por deliberação da gerência poderá a sede social 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 na distribuição multicanal de
mobiliário, utilidades e artigos de decoração, consultadoria, presta-
ção de serviço, formação, organização de eventos, importação e
exportação, gestão de redes de retalho e exploração de unidades de
retalho especializado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas dos valo-
res nominais: uma de 5100 euros, pertencente ao sócio Mário João
Monteiro de Almeida Martins, duas iguais de 2000 euros cada, per-

tencentes uma a cada um dos sócios Maria do Céu do Carmo Afonso
e Pedro Maria Teixeira da Cunha Serra, e duas iguais de 450 euros
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Helena Gomes
de Oliveira Martins e Ana Paula Martins Marques Magalhães.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 20 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Mário
João Monteiro de Almeida Martins, Maria do Céu do Carmo Afon-
so e Pedro Maria Teixeira da Cunha Serra.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13370880

MOVICOIMBRA, MÓVEIS E MARCENARIA
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5178;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 8/010726.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital para 240 000 euros e que o pacto foi alterado nos
seus artigos 3.º e 8.º, pelo que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro
já entrado na caixa social, é de 240 000 euros, e corresponde à soma
de quatro quotas iguais de 60 000 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, José Augusto Brás Fernandes, Fernando Brás
Fernandes, Arlindo Fernandes Brás e Luciano Antunes Dias.

ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 360 000 euros, mediante deliberação
e condições a fixar em assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13370863

ORIGINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8453;
inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 8/001228 e 2/010726.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORIGINVEST � Investimentos
Imobiliários, S. A., e tem a sua sede na Rua das Águas Férreas, 71,
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rés-do-chão, sala B, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho
de Coimbra.

2 � A sede social pode ser deslocada, por simples deliberação da
administração, para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro, por simples deliberação da administração.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto principal a construção civil,
compra e venda de bens imóveis, revenda dos adquiridos para estes
fins, e como actividade acessória o arrendamento e a gestão de bens
imóveis, comércio, importação e exportação de produtos químicos,
mobiliários e afins.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar livremente, ainda que
reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos complementares
de empresas e ou em associações em participação, e ainda que o
objecto de umas e de outras não apresente nenhuma relação, directa
ou indirecta, com o seu próprio objecto principal.

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$),
representado por 50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada
uma, distribuídas por 10 000 acções de cada um dos accionistas,
Hamilton Zambon, Fernando Rui Pereira da Cruz, Paulo Jorge Pe-
reira da Cruz, Cruzinveste, Investimentos Imobiliários, S. A., e Maria
Carminda Clemente de Sousa.

§ único. Cada um dos accionistas realizou 30% da sua participa-
ção em dinheiro, devendo realizar os restantes 70%, também em
dinheiro, até ao dia 25 de Setembro próximo.

ARTIGO 4.º

1 � Os aumentos de capital dependem da deliberação da assem-
bleia geral.

2 � Os accionistas, à data da deliberação do aumento de capital,
têm preferência relativamente a quem não for accionista, sem pre-
juízo da alienação do respectivo direito de subscrição a outro ou
outros accionistas.

3 � Enquanto as novas acções não estiverem inteiramente pa-
gas, os respectivos subscritores não poderão, por meio delas, exer-
cer quaisquer direitos sociais, nomeadamente o direito de receber
dividendos e votar.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, ficando a cargo do respectivo accionista as despesas
de conversão das acções.

2 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 10, 50,
100, 500 ou 1000 acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir as acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações mais convenientes para o interesse social,
dentro das limitações legais em vigor.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos legais.

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas nos termos legais, através
de convocatória publicada no Diário da República e no jornal mais
lido da localidade da sede, com a antecedência mínima de um mês,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral considera-se constituída, em primeira
convocação, com a presença ou a representação dos accionistas, que
10 dias antes da data destinada para a sua realização sejam possuido-
res de acções averbadas, registadas ou depositadas em seu nome
correspondentes ao mínimo de 20% do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

3 � A cada acção corresponde 1 voto.

ARTIGO 10.º

Os accionistas podem-se fazer representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, mediante procuração ou simples carta dirigida
ao presidente da mesa, identificando o mandatário e especificando a
assembleia a que se destina.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, que poderão ser ou não ser accionistas, elei-
tos por períodos de quatro anos.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convo-
car e dirigir as assembleias.

ARTIGO 12.º

Sem prejuízo das deliberações unânimes por escrito, as assembleias
gerais reunir-se-ão sempre que para tal sejam regularmente convo-
cadas ou sem observância de formalidades prévias, desde que todos
os accionistas estejam presentes e todos manifestem a vontade de
que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral anual reunir-se-á dentro do prazo previsto na
lei para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.

ARTIGO 14.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos dos accionistas presentes ou representados, salvo
disposição legal em contrário.

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de admi-
nistração, composto por três membros, ou a um administrador úni-
co, consoante venha a ser deliberado em assembleia geral, dispensa-
dos de caução e eleitos por períodos de quatro anos civis, a qual,
tratando-se de um conselho de administração, designará o respecti-
vo presidente.

2 � Podem ser eleitos administradores pessoas singulares não
accionistas da sociedade.

3 � O conselho de administração poderá preencher, até à próxi-
ma assembleia geral, as vagas que nele ocorram.

4 � Pode ser designado pelo conselho de administração um ad-
ministrador-delegado, definindo na acta de designação os poderes que
entenda conferir-lhe.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração reunirá sempre que for convocado,
segundo a periodicidade que o mesmo fixar.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, quando houver;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

nos termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
2 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.
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ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, eleitos por períodos de quatro anos civis, pela
assembleia geral.

Dos exercícios sociais e lucros

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral poderá deliberar, por maioria simples, a não
distribuição de lucros aos accionistas ou a distribuição da parcela que
entender.

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos na
lei.

ARTIGO 22.º

A liquidação será realizada por uma comissão de três membros,
eleita pela assembleia geral, nos termos da lei.

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Fica expressamente permitida a reeleição para os diversos cargos
sociais.

ARTIGO 24.º

Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até à
tomada de posse dos que forem designados para os substituir.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337173

FARO
LOULÉ

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 206, de 5 de Setembro de 2001, a p. 19 128-(74), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Vila Sol III � Empre-
endimentos Urbanísticos, S. A., com o registo 13031457. Assim,
rectifica-se que onde se lê «sociedade incorporante Vila Sol II �
Empreendimentos Turísticos, S. A.» deve ler-se «sociedade Vila Sol
II � Empreendimentos Turísticos, S. A.» 19-1-5934

GUARDA
SEIA

QUEIJARIA DO ALQUEVE, L.DA

(anteriormente QUEIJARIA ANTÓNIO & ARMANDO
PESSOA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 678/991215;
identificação de pessoa colectiva n.º 504718096.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo de alteração do
pacto quanto aos artigos 1.º e 4.º, resultando por consequência
da alteração do artigo 1.º o averbamento n.º 2 à matrícula � of.
Apresentação n.º 2/010823 � A sociedade adopta a firma
Queijaria do Alqueve, L.da

ARTIGO 4.º

Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 2/010823 � Alteração par-
cial do contrato e nomeação de gerente.

Nomeada também gerente a nova sócia, Isabel Maria Ferreira
Tavares Pessoa, em 28 de Maio de 2001.

Artigos alterados: 1.º e 4.º
Forma de obrigar: é necessária e suficiente a assinatura de qual-

quer gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, está depositado
na pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13814788

LEIRIA
BOMBARRAL

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 163, de 16 de Julho de 2001, a p. 15 136-(80), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade OESTIMOVEL �
Sociedade Imobiliária do Oeste, L.da Assim, rectifica-se que onde se
lê «exercício de 2000» deve ler-se «exercício de 1999».

19-1-5935

LEIRIA

A. C. I. T. V. � AGRUPAMENTO CENTROS
DE INSPECÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS, ACE

Sede: Rua do Comandante Almeida Henriques, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7/
20001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505234076; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20001213.

Certifico que foi constituído o agrupamentos complementares de
empresas em epígrafe pelos outorgantes seguintes:

1.os Hélder José Frazão Carreira de Sousa, solteiro, maior, natural
da Batalha, residente em Santo Antão Batalha e Nelson Frazão de
Sousa, casado, natural do Canadá, residente na Batalha, portadores
dos bilhetes de identidade n.os 8543182, de 19 de Setembro de 1997,
de Lisboa, e 13495489, de 2 de Dezembro de 1999, de Leiria, que
outorgam como sócios gerentes e em representação da sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada I. T. V. M. �
Inspecções Técnicas de Veículos a Motor, L.da, com sede no lugar
de Santo Antão Batalha, pessoa colectiva n.º 503219274, matriculada
sob o n.º 419, com poderes para este acto;

2.os Américo Cardoso dos Santos, casado, natural de Cernache,
Coimbra, residente em Santo António dos Olivais, Coimbra, e Alci-
des Gomes de Carvalho, casado, natural de Sobral, Mortágua, resi-
dente em Taveiro, Coimbra, portadores dos bilhetes de identidade
n.os 1479972, de 14 de Março de 1997, de Coimbra, e 678737, de
9 de Outubro de 2000, de Coimbra, que outorgam como sócios ge-
rentes e em representação da sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, INSPEBEIRAS � Centro de Inspecção
Auto das Beiras, L.da, com sede em Santa Cruz, Coimbra, pessoa
colectiva n.º 503273147, matriculada sob o n.º 5734, com poderes
para este acto;

3.º José Manuel Pereira Alves, casado, natural de São Sebastião da
Pedreira, Lisboa, residente na Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa,
portador do bilhete de identidade n.º 6534153, de 30 de Junho de
1999, de Lisboa, que outorga como sócio gerente e em representa-
ção da sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada,
INSPEZALVES � Centro Técnico de Inspecções Periódicas a Au-
tomóveis, L.da, com sede no Bairro de São Francisco, em Camarate,
pessoa colectiva n.º 503242853, matriculada sob o n.º 14019, com
poderes para este acto;

4.os Manuel Alberto Carvalho Plácido de Queirós, casado, natural
de Santo Isidoro, Marco de Canaveses, residente em Fajozes, Vila
do Conde, e Manuel Alves da Silva, casado, natural e residente em
Árvore, Vila do Conde, portadores dos bilhetes de identidade
n.os 3163022, de 18 de Março de 1997, do Porto, e 2755657, de
24 de Outubro de 1997, do Porto, que outorgam como sócios ge-
rentes e em representação da sociedade comercial por quotas de res-
ponsabilidade limitada IPOV Portugal � Sociedade Portuguesa de
Inspecções Técnicas de Automóveis, L.da, com sede em Árvore, Vila
do Conde, pessoa colectiva n.º 502902027, matriculada sob o
n.º 1920, com poderes para este acto;
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5.os Carlos Miguel Antunes Barroso, solteiro, natural do Campo
Grande, Lisboa, residente em São João de Brito, Lisboa, e Nuno
Ricardo Antunes Barroso, solteiro, natural de São Sebastião da Pe-
dreira, Lisboa, residente em São João de Brito, Lisboa, portadores
dos bilhetes de identidade n.os 10265376, de 14 de Setembro de 1999,
de Lisboa, e 10571181, de 3 de Março de 1999, de Lisboa, que ou-
torgam como sócios gerentes, e em representação da sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, NUMIL � So-
ciedade para Inspecção de Automóveis e Equipamentos Rodoviá-
rios, L.da, com sede em Azambuja, pessoa colectiva n.º 503216330,
matriculada sob o n.º 378, com poderes para este acto;

6.os Rui Miguel Borges Mendes Sousa Quintas, casado, natural e
residente na Sé, em Faro, e João Pedro Guerreiro Bispo, natural de
Paderne, Albufeira, residente na Sé, em Faro, portadores dos bilhe-
tes de identidade n.os 7337753, de 4 de Junho de 1996, de Faro, e
6989014, de 5 de Junho de 2000, de Faro, que outorgam como só-
cios gerentes e em representação da sociedade comercial por quotas
de responsabilidade limitada, LUISAUTO � Parques de Estaciona-
mento Auto, L.da, com sede na Sé, em Faro, pessoa colectiva
n.º 502196351, matriculada sob o n.º 2304, com poderes para este
acto;

7.os Caetano da Conceição Dias, casado, natural e residente em
Foz de Arouce, Lousã, e Mário Pedroso Dias Ferreira, natural de
Foz de Arouce, Lousã, residente em Casal de Ermio, Lousã, porta-
dores dos bilhetes de identidade n.os 4265128, de 13 de Junho de
2000, de Coimbra, e 4249329, de 4 de Fevereiro de 1997, de Coim-
bra, que outorgam como sócios gerentes e em representação da so-
ciedade comercial por quotas de responsabilidade limitada CIPABE
� Centro de Inspecção Periódica Auto das Beiras, L.da, com sede
em Vila Nova de Poiares, pessoa colectiva n.º 503163619, matri-
culado sob o n.º 138, com poderes para este acto;

8.os Maria Natália Sousa Faria Lopes, casada, natural e residente
no Olival, em Ourém, e António Jacinto Pereira Novo, natural de
Espite, Ourém, residente no Olival, em Ourém, portadores dos bi-
lhetes de identidade n.os 6281515, de 25 de Junho de 1997, de San-
tarém, e 1567966, de 27 de Agosto de 1999, de Santarém, que ou-
torgam como sócios gerentes e em representação da sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, C. I. P � Centro
de Inspecções Periódicas a Veículos Automóveis, L.da, com sede no
Olival, Ourém, pessoa colectiva n.º 503152714, matriculada sob o
n.º 1163, com poderes para este acto;

9.º Carlos Alberto das Neves Correia, natural e residente em Cas-
tanheira de Pêra, portador do bilhete de identidade n.º 7114951, de
14 de Abril de 1998, de Leiria, que outorga como sócio gerente e
em representação da sociedade comercial por quotas de responsabi-
lidade limitada, Escola de Condução Castanheirense, L.da, com sede
em Castanheira de Pêra, pessoa colectiva n.º 501820442, matriculada
sob o n.º 8, com poderes para este acto.

Foi verificada a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de iden-
tidade atrás referidos e a qualidade de sócios ou sócios gerentes em
face de certidões comerciais.

O agrupamento complementar de empresas A. C. I. T. V. �
Agrupamentos Complementar de Inspecções Técnicas de Veículos,
ACE, com sede na Rua do Comandante Almeida Henriques, em
Leiria, formado pelas nove empresas atrás mencionadas reger-se-á
pelas cláusulas seguintes que constituem o seu contrato social:

CAPÍTULO I

Denominação, âmbito, objecto e sede

ARTIGO 1.º

O agrupamento adopta a denominação de empresas A. C. I. T. V
� Agrupamento Centros de Inspecção Técnica de Veículos, ACE.

ARTIGO 2.º

O agrupamento é constituído por sociedades, que exercem a acti-
vidade de inspecções de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O agrupamento tem por objecto principal a melhoria das
condições de exercício e de resultado das actividades económicas das
empresas agrupadas, mediante investimentos na área da qualidade e
da investigação; na prestação de apoio técnico, científico e legal;
na formação técnica e profissional; na aquisição centralizada de
equipamentos, mercadorias e consumíveis; na criação de centros
comuns e especiais de inspecção de veículos; concorrente a concur-

sos públicos e privados de empreitadas, prestação de serviços e aqui-
sição de bens; colaborando com as entidades e organismos oficiais
para a solução de problemas económicos, sociais e jurídicos, fiscais
e técnicos próprios do sector económico das empresas agrupadas; o
estudo e a participação da definição das normas de acesso às activi-
dades representadas.

2 � O agrupamento pode ter como objecto acessório a realiza-
ção de fins lucrativos e partilha dos lucros, com a especificação que
lhe vier a ser conferida expressamente pela assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � O agrupamento poderá concorrer à atribuição de centros de
inspecção categoria B.

2 � Os centros de inspecção categoria B, que forem adjudicados
ao agrupamento, serão dirigidos pela gerência da sociedade a que
pertencer o alvará do centro de categoria A, que der origem ao res-
pectivo alargamento para categoria B.

3 � A gestão e os resultados de cada centro de inspecção catego-
ria B, na parte em que estes se confundem com os centros de ins-
pecção categoria A, são da responsabilidade e pertencem à socie-
dade que assegura a respectiva direcção nos termos do número
anterior.

4 � A direcção de cada centro de inspecção de categoria B, na
parte em que estes se distinguem dos centros de inspecção categoria
A, assegurará exclusivamente a gestão corrente e prestará contas
trimestralmente ao conselho de administração da ACE.

5 � Ao agrupamento competirá definir, em termos estratégicos,
as regras a que obedecerá a gestão corrente dos centros de inspecção
categoria B, na parte em que estes se distinguem dos de categoria A,
bem como adquirir e financiar todo o equipamento que entenda in-
dispensável a tal actividade.

6 � A falta de prestação de tais contas consubstancia incumpri-
mento contratual e determinará o pagamento, a título de cláusula
penal de um montante correspondente a um ano de facturação do
centro de categoria B na parte que este se distingue do centro de
inspecção categoria A.

7 � O produto da exploração ou da alienação de centros de ins-
pecção categoria B na parte em que estes se distinguem dos de ca-
tegoria A, será distribuído pelas sociedades agrupadas em função da
participação no capital social do agrupamento de cada uma das so-
ciedades.

8 � O agrupamento terá direito de preferência na aquisição de
qualquer centro de inspecções pertença das agrupadas e que venha a
ser alienado.

9 � Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, competirá à
direcção de cada centro a decisão sobre a alienação do centro de
inspecções categoria B que dirige, obrigando-se o ACE a acatar e a
ratificar essa decisão.

10 � Em caso de venda, reverterá para o agrupamento o preço
correspondente ao centro de inspecções categoria B, na parte em
que este se distingue dos de categoria A, preço que será definido
proporcionalmente em função da facturação.

ARTIGO 5.º

O agrupamento tem a sua sede na Rua do Comandante Almeida
Henriques, em Leiria, podendo, no entanto mediante deliberação do
conselho de administração, deslocá-la dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

CAPÍTULO II

Capital e contribuições

ARTIGO 6.º

O agrupamento possui o capital constituído pela soma das contri-
buições iniciais com que cada agrupado entrou nesta data, no mon-
tante de 11 200 euros por cada um, no total de 100 800 euros.

ARTIGO 7.º

1 � Além das iniciais, as empresas agrupadas prestarão ainda as
contribuições suplementares, que venham a ser propostas pela ad-
ministração e aprovadas em assembleia geral com os votos corres-
pondentes a, pelo menos, 75% das empresas agrupadas.

2 � Estas contribuições visam suportar os encargos gerais, cor-
rentes e de investimento do agrupamento, definidos em plano e
orçamento aprovados.
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3 � As contribuições são prestadas em igual medida por todas as
empresas agrupadas.

CAPÍTULO III

Direitos e obrigações dos agrupados

ARTIGO 8.º

São agrupadas todas as pessoas singulares e sociedades que, sem
prejuízo da sua personalidade jurídica, nos termos do presente esta-
tuto, o subscrevem, ou posteriormente no agrupamento vierem a
ser agrupadas mediante a demissão aprovada por deliberação favo-
rável de 75% das empresas agrupadas e prestação de contribuição a
fixar na deliberação de admissão.

ARTIGO 9.º

São direitos dos agrupados, além dos que resultam da lei e do dis-
posto neste estatuto, essencialmente os seguintes:

a) Designar os seus representantes perante o agrupamento;
b) Eleger e ser eleito para a composição dos órgãos sociais;
c) Assistir, intervir e votar em reuniões e assembleias;
d) Utilizar os serviços e benefícios do agrupamento nos termos

do presente estatuto e de acordo com o que for regulamentado;
e) Requerer informação sobre a gestão do agrupamento e bem assim

a possibilidade de acesso a consulta, na sede social, da escrituração,
livros e documentos do agrupamento.

ARTIGO 10.º

São deveres dos agrupados, além dos que resultam da lei e do dis-
posto neste estatuto, essencialmente os seguintes:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições normas em vigor para
tutela do agrupamento;

b) Cumprir o pagamento das contribuições fixadas.

ARTIGO 11.º

As empresas agrupadas poderão exercer actividade concorrente da
que for exercida pelo agrupamento.

ARTIGO 12.º

1 � O membro do agrupamento é livre de se exonerar a qualquer
tempo, se bem que a assembleia geral possa estabelecer que a amor-
tização da sua parte social decorra em prestações e por um prazo
até dois anos.

2 � A exoneração de qualquer membro não dispensa do cumpri-
mento das obrigações por ele assumidas ou a que ele esteja vinculado.

ARTIGO 13.º

1 � Além dos casos previstos na lei, constitui fundamento de
exclusão de qualquer membro o não cumprimento dos estatutos, dos
regulamentos internos ou das deliberações sociais.

2 � A deliberação de exclusão deverá ser tomada em assembleia
geral e com os votos de, pelo menos, 75% dos agrupados presentes.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é o órgão soberano do agrupamento e é
composto por todos os membros deste.

2 � O membro que seja sociedade indicará ao seu representante
às reuniões da assembleia geral, bem como para o preenchimento
dos cargos da mesma, por escrito dirigido ao presidente da mesa.

3 � Qualquer membro pode fazer-se representar por outro, na
assembleia geral, mediante carta mandadeira ao presidente da mesa.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral elegerá o presidente e dois secretários da mesa,
pelo período de três anos, sempre renovável.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral deverá ser convocada com a antecedência de,
pelo menos, 15 dias, por carta registada, enviada para a sede ou
domicílio do agrupado, na qual sejam indicados a data, hora, local e
ordem de trabalhos da reunião.

ARTIGO 17.º

1 � Nos casos em que a lei ou os estatutos não exijam quórum
maior, as deliberações da assembleia geral serão tomadas à plurali-
dade de votos dos membros presentes e representados.

2 � A cada sociedade agrupada corresponde um voto.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 18.º

1 � O agrupamento é administrado por um conselho de adminis-
tração, constituído por três ou cinco administradores, eleitos pela
assembleia geral para um mandato de três anos, prorrogável, os quais
escolherão entre si o presidente.

2 � Os administradores, são remunerados ou não consoante o que
vier a ser aprovado em assembleia geral, que os dispensará ou não
da prestação de caução.

ARTIGO 19.º

O agrupamento obriga-se pela assinatura conjunta de dois mem-
bros do conselho de administração em três administradores ou de
três membros do conselho de administração em cinco administra-
dores.

ARTIGO 20.º

Incumbem ao conselho de administração os mais amplos poderes
de gestão e de representação do agrupamento, com o âmbito, con-
teúdo e competências que o código das sociedades comerciais define
no seu artigo 406.º para o conselho de administração das sociedades
anónimas.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 21.º

A fiscalização do agrupamento será exercida por um fiscal único
que terá um suplente, designado pela assembleia geral, por um pe-
ríodo de três anos, renovável.

CAPÍTULO V

Dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 22.º

1 � O agrupamento dissolve-se nos termos da lei.
2 � E ainda, por deliberação aprovada por, pelo menos, 75% dos

membros do agrupamento.
3 � Em caso de dissolução, os administradores serão os liquida-

tários.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais e finais

ARTIGO 23.º

As alterações dos estatutos só podem ser deliberadas por 75% dos
votos dos membros do agrupamento.

ARTIGO 24.º

Disposição transitória

Para o primeiro triénio de 2001 a 2003, são, por força de elei-
ção, designados os seguintes membros para os corpos sociais:

Assembleia geral (mesa): presidente, Carlos Miguel Antunes Bar-
roso; 1.º secretário, Caetano da Conceição Dias; 2.º secretário, Car-
los Alberto das Neves Correia.
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Conselho de administração: presidente, Hélder José Frazão Car-
reira de Sousa; vogais: Américo Manuel Couceiro Cardoso dos San-
tos, número de identificação fiscal 190568593, e José Manuel Pe-
reira Alves.

Fiscal único: efectivo, Vítor Valente & Manuel Domingues Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Dr. José
Henriques Vareda, 30 2.º, direito, Leiria, pessoa colectiva
n.º 503847844, inscrita na lista das sociedades do revisores oficiais
de contas sob o n.º 145, e representada pelo Dr. Manuel Duarte Do-
mingues, portador do bilhete de identidade n.º 1462984, de 4 de Maio
de 1993, de Lisboa, natural de Vila Cã, Pombal, com o número de
identificação fiscal 168823551, e residente na urbanização Marquês
de Pombal, lote M7, em Pombal, casado e inscrito na lista das so-
ciedades do revisores oficiais de contas sob o n.º 824; suplente, Dr.
Vítor Manuel Simões Valente, portador do bilhete de identidade
n.º 529774, de 29 de Junho de 1990, de Lisboa, natural de Leiria,
com o número de identificação fiscal 122081269, e residente na
Quinta de São Bartolomeu, lote 6, 2.º, esquerdo, em Leiria, casado,
inscrito na lista das sociedades do revisores oficiais de contas sob o
n.º 708.

Ao presente agrupamento corresponde certificado de admissibili-
dade emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 3 de
Novembro de 2000 apresentado aquando desta outorga.

O capital social encontra-se integralmente realizado através de
depósito no respectivo montante efectuado pelas empresas agrupa-
das na conta aberta em nome do agrupamento no Banco Espírito
Santo, com o n.º 363.01368.000.2.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 14632667

MARINHA GRANDE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 229, de 2 de Outubro de 2001, a p. 21 244-(160), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade CEPROMOL � Cen-
tro de Projecto de Moldes, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê
«inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4» deve ler-se
«averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4».

19-1-5936

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 230, de 3 de Outubro de 2001, a p. 21 352-(181), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Construções Joaquim
Rito & Filhos, L.da, Assim, rectifica-se que, no artigo 5.º, onde se lê
«Joaquim Pereira dos Santos Pito» deve ler-se « Joaquim Pereira
dos Santos Rito». 19-1-5937

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 226, de 28 de Setembro de 2001, a p. 21 004-(183), saiu
com inexactidão a denominação da sociedade José Caiado � Mol-
des Unipessoal, L.da, Assim, a denominação correcta é a atrás men-
cionada, e não como foi publicada. 19-1-5938

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 226, de 28 de Setembro de 2001, a p. 21 004-(42), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade PORTUMOLDE �
Moldes Portugueses, L.da, Assim, rectifica-se que onde se lê «aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1» deve ler-se «averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 3» 19-1-5939

LISBOA
CASCAIS

J. M. G. FONSECA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 589-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505616408; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 55/08082001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os
sócios José Manuel Graça Fonseca e mulher, Idalina dos Santos

Vieira Fonseca, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. G. Fonseca � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Padre Alberto
Neto, lote 127, 1.º, frente, em Rio de Mouro, freguesia de Rio de
Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil � empreitadas em renovações gerais. Divisórias e tectos falsos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vi-
eira Xavier Botelho Antunes. 15506142

UNDERBLUE � SERVIÇOS DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 588-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505485320; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 51/08082001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre os sócios
Simon Aidan Dillon e Graça Maria Alves da Cunha Coutinho, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UNDERBLUE � Serviços de
Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal Nossa Senhora da Con-
ceição, Estrada do Boialvo, freguesia de Santa Maria e São Miguel,
concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe po-
dendo 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 em serviços de design, interiores
e exteriores, arquitectura, comercialização de animais, importação/
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.
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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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vi-
eira Xavier Botelho Antunes. 15487601

EXPEMSOC � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 426-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505636905; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 97/20010719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXPEMSOC � Material Eléc-
trico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Tomás Ribeiro,
48, 2.º, esquerdo, Linda-a-Velha, na freguesia de Linda-a-Velha,
concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material eléc-
trico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio António Pedro
Rodrigues Alves e outra do valor 2000 euros, pertencente à sócia
Beatriz Alves Charola Alves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Pedro Ro-
drigues Alves.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da 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 le-

gitimários;
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 ter-
ceiros.

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.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria
Vieira Xavier Botelho Antunes. 15487580

DULCENEIA MIRANDA & PEDRO VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 422-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505585642; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Pedro Pinção Fernandes Viana e Dulceneia Mercínia Nogueira Mi-
randa Host, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dulceneia Miranda & Pedro Viana,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Murganhal, lote 4,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Caxias, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 bijutaria, acessórios
de moda e pronto-a-vestir.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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 as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria
Vieira Xavier Botelho Antunes. 15487539

MOTIVOS DA TERRA, ARTIGOS DE DECORAÇÃO
E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 425-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505583542; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 96/20010719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Motivos da Terra, Artigos de
Decoração e Arte, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ivens, 26-G, 4.º,
esquerdo, no Dafundo, freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo, conce-
lho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, distribuição e representação de artigos de decoração e arte,
produtos naturais, mobiliário, têxteis e artesanato.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo duas
iguais do valor nominal de 1250 euros, tituladas uma por cada um
dos sócios Ana Leonor de Jesus Rocha Marques e Hugo Monteiro de
Almeida Lopes e outra do valor nominal de 2500 euros, titulada pela
sócia Sandra Cristina da Costa Nunes Petisca.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias Ana Leonor de
Jesus Rocha Marques e Sandra Cristina da Costa Nunes Petisca.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, 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 le-

gitimários;
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 ter-
ceiros.

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.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria
Vieira Xavier Botelho Antunes. 15487571

PORTALEGRE
PORTALEGRE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 219, de 20 de Setembro de 2001, a p. 20 348-(55), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Ferreira & Fernandes,
Alumínios, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «data do depósito:
29072001» deve ler-se «data do depósito: 29062001».

19-1-5940

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 206, de 5 de Setembro de 2001, a p. 19 128-(93) e 19 128-
-(94), saiu com inexactidão a publicação relativa à sociedade Porto
da Bouga Vinhos, L.da Assim, rectifica-se que no n.º 1 do artigo 1.º,
onde se lê «Herdade do Porto da Bouga» deve ler-se «Herdade do
Porto de Bouga» e onde se lê «Joaquim José d�Abrim Teixeira da
Costa» deve ler-se «Joaquim José d�Abreu Teixeira da Costa».

19-1-5941

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 219, de 20 de Setembro de 2001, a p. 20 348-(55) saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Frutas Semedo & Car-
rilho, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «data do depósito:
29072001» deve ler-se «data do depósito: 29062001».

19-1-5942

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 219, de 20 de Setembro de 2001, a p. 20 348-(55) saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Clínica Estomatológica
de Portalegre, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «data do depó-
sito: 05072001» deve ler-se «data do depósito: 29062001».

19-1-5943

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 183, de 8 de Agosto de 2001, a p. 17 000-(88) saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Táxi Hermógenes Roque,
Unipessoal, L.da Assim, rectifica-se que no n.º 2 do artigo 1.º, onde
se lê «em Portalegre, freguesia de Portalegre, freguesia da Sé» deve
ler-se «em Portalegre, freguesia da Sé». 19-1-5944
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PORTO
MAIA

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 198, de 27 de Agosto de 2001, a p. 18 330-(49) saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade EDIMAIA � Empre-
endimentos Imobiliários, S. A. Assim, rectifica-se que no n.º 2 do
artigo 1.º, onde se lê «o conselho de administração único podem»
deve ler-se «o conselho de administração ou administrador único
podem». 19-1-5945

PORTO � 2.A SECÇÃO

RADINORTE � SOCIEDADE RADIADORES NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 357; identificação de pessoa colectiva n.º 501885463; data:
20062001 (n.º 825); pasta n.º 22 377.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11958685

HENRIQUE PEREIRA DO COUTO, SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 192; identificação de pessoa colectiva n.º 500360766;
data: 20062001 (n.º 826); pasta n.º 6744.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218275

H. STRZELEWICZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 066; identificação de pessoa colectiva n.º 500132739;
data: 20062001 (n.º 827); pasta n.º 20 021.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218267

UTILIDADES CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 364; identificação de pessoa colectiva n.º 501841792; data:
20062001 (n.º 828); pasta n.º 9545.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218259

GRACELINA & VIEIRA, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 488; identificação de pessoa colectiva n.º 501579052;
data: 20062001 (n.º 853); pasta n.º 18 603.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218526

MANUEL CABEÇO & PINTO LAGRINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 486; identificação de pessoa colectiva n.º 501462570;
data: 20062001 (n.º 863); pasta n.º 18 744.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218453

SMGP � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 429; identificação de pessoa colectiva n.º 503947024;
data: 20062001 (n.º 854); pasta n.º 17 602.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218534

MARTINS & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 087; identificação de pessoa colectiva n.º 501869565;
data: 20062001 (n.º 862); pasta n.º 18 743.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218461

GALO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 236; identificação de pessoa colectiva n.º 500356149;
data: 26062001 (n.º 1280); pasta n.º 20 036.

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. 11562676

LAURINDO ALVES DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501640630;
data: 26062001 (n.º 1322); pasta n.º 20 094.

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. 12656534

PENÍNSULA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 598; identificação de pessoa colectiva n.º 504325078;
data: 26062001 (n.º 1316); pasta n.º 20 626.

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. 14219417



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2001 25 869

VENÂNCIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 961; identificação de pessoa colectiva n.º 500628238;
data: 26062001 (n.º 1289); pasta n.º 20 069.

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. 14219409

SINO � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 783; identificação de pessoa colectiva n.º 504588850;
data: 26062001 (n.º 1293); pasta n.º 20 903.

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. 14219395

PORTYOGA � CENTRO DE YOGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 537; identificação de pessoa colectiva n.º 504909428;
data: 26062001 (n.º 1285); pasta n.º 22 898.

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. 14268841

IMO-REGRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 616; identificação de pessoa colectiva n.º 504958755;
data: 26062001 (n.º 1313); pasta n.º 22 983.

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. 13623974

SASLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 830; identificação de pessoa colectiva n.º 504083473;
data: 26062001 (n.º 1287); pasta n.º 18 086.

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. 14219387

LOURENÇO & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 346; identificação de pessoa colectiva n.º 503610348;
data: 26062001 (n.º 1308); pasta n.º 15 163.

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. 11959932

RESTAURANTE ELDORADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 848; identificação de pessoa colectiva n.º 503761281;
data: 26062001 (n.º 1284); pasta n.º 16 387.

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. 14268850

PRISFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 512; identificação de pessoa colectiva n.º 503121100;
data: 26062001 (n.º 1288); pasta n.º 13 146.

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. 14219379

RAMOS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 355; identificação de pessoa colectiva n.º 503101400;
data: 26062001 (n.º 1303); pasta n.º 17 523.

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. 11959983

ROGÉRIO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 664; identificação de pessoa colectiva n.º 501271910;
data: 20062001 (n.º 880); pasta n.º 2125.

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.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218356

JOSÉ TEIXEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 501; identificação de pessoa colectiva n.º 501543783;
data: 20062001 (n.º 906); pasta n.º 2494.

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.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11623985

MONTEIRO & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 104; identificação de pessoa colectiva n.º 501277633;
data: 20062001 (n.º 907); pasta n.º 2511.

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.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 13619934
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SEFER � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 158; identificação de pessoa colectiva n.º 501873058;
data: 20062001 (n.º 849); pasta n.º 8147.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218291

JOSÉ SOTTO MAYOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 941; identificação de pessoa colectiva n.º 502787937;
data: 20062001 (n.º 818); pasta n.º 9814.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 12658332

GRANTEI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 566; identificação de pessoa colectiva n.º 501501517;
data: 20062001 (n.º 819); pasta n.º 10 736.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 12658324

JAIME LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 890; identificação de pessoa colectiva n.º 500365954;
data: 20062001 (n.º 820); pasta n.º 5925.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218283

MIGUEL VIANA & AUGUSTO MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 164; identificação de pessoa colectiva n.º 504572709;
data: 20062001 (n.º 822); pasta n.º 22 341.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 12711560

HENRIQUE SOUSA � ARQUITECTURA
E CONSTRUÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 114; identificação de pessoa colectiva n.º 504467360;
data: 20062001 (n.º 823); pasta n.º 22 289.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11958707

IRMÃOS MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 182; identificação de pessoa colectiva n.º 502871059;
data: 20062001 (n.º 835); pasta n.º 10 464.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218208

SILVÉRIO SOUSA & FELICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 899; identificação de pessoa colectiva n.º 502078820;
data: 20062001 (n.º 836); pasta n.º 18 714.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218194

LUÍS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 692; identificação de pessoa colectiva n.º 503719897;
data: 20062001 (n.º 839); pasta n.º 16 193.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218186

SÁ CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 041; identificação de pessoa colectiva n.º 501970606;
data: 20062001 (n.º 837); pasta n.º 18 713.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218178

MARIA EDUARDA M. RIBEIRO CONDE & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 235; identificação de pessoa colectiva n.º 502313838;
data: 20062001 (n.º 838); pasta n.º 3153.

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.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 14218160

RUI MARTINS MOITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 882; identificação de pessoa colectiva n.º 502772409;
data: 20062001 (n.º 908); pasta n.º 9626.

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.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme

Cerqueira Martins. 13660373
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SANTARÉM
CARTAXO

W. PATTERSON & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 989/
920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502800011; data da
anotação: 28 de Junho de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518531

WILLIAM PATTERSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 245/
730807; identificação de pessoa colectiva n.º 500301956; data da
anotação: 28 de Junho de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518558

CAUPO � RESTAURAÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 970/
920403; identificação de pessoa colectiva n.º 502753803; data da
anotação: 28 de Junho de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15518574

HVS � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1456/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504689550; data da
anotação: 28 de Junho de 2001.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.

15518590

SETÚBAL
ALCOCHETE

IMOVICASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Revolução, 2-A, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.o 206/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503285200; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/200701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

N.º 1 � Apresentação n.º 1/200701 � Averbamento n.º 1.

Exoneração de gerente de Carlos Alberto Gameiro Lopes, por
renúncia, em 13 de Novembro de 1998.

A Conservadora, Maria José Castanho.

Certifico que está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13950142

PAVIND � INDÚSTRIAS DE BETÃO, S. A.

Sede: Parque Industrial do Batel, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.o 29/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502290277; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 2/270701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

N.º 14 � Apresentação n.º 2/270701.
Nomeação dos conselhos de administração e fiscal.
Data da deliberação � 20 de Março de 2001.
Prazo de nomeação � triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: presidente, Francisco Riberas

Pampliega; vogais: Francisco José Riberas Mera e Juan Maria Riberas
Mera.

Conselho fiscal: presidente, Luís Peinado Moreno, casado, Ven-
das de Azeitão; vogais efectivos: Francisco Bazaga Gonzalez, casa-
do, Vendas de Azeitão, e Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José
Jacob � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Rogério Carlos Guedes Coelho, Avenida dos Bombeiros Voluntários,
lote 2, 3.º, B, Palmela; vogal suplente, Jorge Manuel Lucas Casal,
revisor oficial de contas, Urbanização de Miraventos, lote 15, caixa
postal 330, Palmela.

A Conservadora, Maria José Castanho.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2000.

Certifico que está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13950924

MOITA

JORGE MATOS � DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Sede: Rua dos Marítimos, 60, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1994/
010926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/260901.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Jorge
Paulo de Jesus Matos e Maria Elisabete Sousa de Abreu Matos, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Jorge Matos � Decorações
de Interiores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Marítimos, 60, fre-
guesia e concelho da Moita.

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, 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 fabrico, montagem e revenda
de tectos falsos, divisórias, estores, expositores, caixilharia, chão;
decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.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.

Conferida, está conforme.

9 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 15390322

FRANCISCO BATISTA SALGUEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gonçalo Anes da Ponte, 2, 1.º, esquerdo,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1995/
010927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/270901.

Certifico que foi constituída sociedade unipessoal em epígrafe por
Francisco Batista Salgueiro, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Francisco Batista Salgueiro,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalo Anes da Ponte,
2, 1.º, esquerdo, Alhos Vedros, freguesia de Alhos Vedros, concelho
da Moita.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de manutenção civil
e ferroviária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 15390330

MAIS-QUE-DOCE � RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alexandre Sequeira, 5-A, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1987/
010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/190901.

Certifico que entre António João Sanches, Eduardo Bernardo
Lourenço Rocha e José Miguel Garcia Miranda foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Mais-Que-Doce � Restaura-
ção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Alexandre Se-
queira, 5-A, freguesia e concelho da Moita.

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 na exploração de estabelecimen-
to de café, pastelaria, gelataria, restaurante e self-service.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1700 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 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 par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Miguel
Garcia Miranda e Eduardo Bernardo Lourenço Rocha.

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 segui-
da se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei for ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

1 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda

Neves Abrunheiro Andrade. 16639804

SETÚBAL

SETCONTROL � PROJECTO E CONTROL
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4692/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504069292.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
1999.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 13833820

SETCONTROL � PROJECTO E CONTROL
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4692/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504069292; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/971231.
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Certifico que José Manuel Oliveira de Sousa Alves e Isabel Maria
Pereira de Mello Vieira Alves, casados entre si na comunhão de
adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SETCONTROL � Projecto e Control
Industrial, L.da, e tem a sua sede em Setúbal, na Praceta de Carlos
Manito Torres, 2, 2.º piso, letra B, freguesia de São Julião.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de projecto de control
industrial, comercialização de equipamentos para control industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 160 000$, pertencente à sócia Isabel Maria Pereira de Mello
Vieira Alves, e uma no valor nominal de 240 000$, pertencente ao
sócio José Manuel Oliveira de Sousa Alves.

§ único. O capital social encontra-se realizado na sua totalidade
através de conta aberta para esse fim no Banco Totta & Açores,
S. A., agência de Setúbal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, pertencem a um ou mais geren-
tes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, fican-
do desde já nomeados gerentes os actuais sócios da sociedade, com
dispensa de caução.

2 � A sociedade é representada e obriga-se em juízo e fora dele,
activa e passivamente com a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos e contratos estranhos à sua normal actividade, no-
meadamente fianças, abonações e letras de favor e em caso de in-
fracção ao aqui estabelecido, fica o infractor responsável para com
a sociedade pelos prejuízos que lhe cause.

ARTIGO 5.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direitos sociais serão no primeiro caso exercidos pelos herdei-
ros do falecido que designarão no prazo de 30 dias após o óbito, um
de entre eles que a todos represente na sociedade enquanto a quota
permanecer indivisa; no segundo caso, os direitos do interdito serão
exercidos na sociedade pelo seu representante legal.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros, depende do consentimento

prévio da sociedade, ficando o sócio ou sócios não cedentes com o
direito de preferência nessa cessão.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
respectivas quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade
de votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 8.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, arrolamento,

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por falecimento ou interdição, no caso de os respectivos her-

deiros ou representantes não assumirem, nos termos do contrato, a
posição do falecido ou interdito;

e) Se algum sócio infringir o estipulado no n.º 3 do artigo 4.º des-
te pacto.

2 � O preço da quota amortizada será apurado através do último
balanço aprovado e será pago em prestações semestrais até ao limi-
te máximo de dois anos.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar partici-
pações noutras sociedades, qualquer que seja o seu tipo ou objecto
social, bem como em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, expedidas para os sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, salvo quando a lei exija outras for-
malidades ou prazos de convocação.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à sociedade,
mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital social depositado no Banco Totta & Açores, S. A., nos
termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Socieda-
des Comerciais, para custear as despesas de constituição, instalação
e início de actividade e celebrar actos e contratos antes do registo
definitivo da constituição.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes
Raposo. 16299604

SETCONTROL � PROJECTO E CONTROL
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4692/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504069292; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/981008.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/981008.
Cessação de funções de gerência de Isabel Maria Pereira de Mello

Vieira Alves, em 1 de Julho de 1998, por renúncia.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 16299590

SETCONTROL � PROJECTO E CONTROL
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4692/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504069292; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/991022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o aumento de capital de 400 000$ para 2 000 000$ (sendo o au-
mento de 1 600 000$ em dinheiro), e alterado o artigo 3.º, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 800 000$, pertencente à sócia Isabel Maria Pereira de
Mello Vieira Alves e outra do valor nominal de 1 200 000$, per-
tencente ao sócio José Manuel Oliveira de Sousa Alves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes
Raposo. 16299612
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VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

ABREU LIMA & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de Vieira Lisboa, 12, 1.º, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 731/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504278827;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20011001.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi inscrita a nomeação de
gerente de Mafalda Maria Salvador Macedo Pinto Ferreira, casada,
Rua de Diogo Couto, 143, Porto, em 7 de Fevereiro de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da

Silva Varela. 08565740

VALENÇA

RODMAN LUSITANIA � CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO NAVAL, S. A.

Sede: Parque Empresarial de Valença, lote 3.11, Gandra,
Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 826;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011011.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, cujo pacto
social é o seguinte:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodman Lusitania � Construção e
Reparação Naval, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Parque Empresarial de Valença, lote 3.11,
freguesia de Gandra, concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
social poderá ser livremente deslocada dentro do concelho de Va-
lença ou para concelho limítrofe e poderão ser criadas ou encerra-
das sucursais, agências, delegações ou outras quaisquer formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto:
a) A construção, fabrico, reparação, venda, importação e expor-

tação de todo o tipo de embarcações, acessórios e peças de constru-
ção naval;

b) A administração de bens móveis ou imóveis, próprios ou alheios;
c) A compra e venda de imóveis, incluindo a modalidade compra

de prédios-revenda dos adquiridos para esse fim.
2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade

poderá adquirir participações ou participar na constituição de socie-
dades com objecto diferente do seu e ainda em sociedades reguladas
por leis especiais e ou agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 250 000 euros, dividido em 250 acções,
do valor nominal de 1000 euros cada uma, e encontra-se integral-
mente realizado.

ARTIGO 5.º

O conselho de administração poderá elevar, por uma ou mais vezes,
e nas condições que entender convenientes, o capital social até ao
limite de 10 000 000 de euros.

ARTIGO 6.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 460.º do Código das Socieda-
des Comerciais, na subscrição de novas acções terão preferência os
accionistas, na proporção das que já possuírem.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, livre e reci-
procamente convertíveis a expensas dos respectivos titulares.

2 � Poderá haver títulos representativos de 1, 5, 10, 20, 50,
100 ou mais acções.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, deverão conter a assinatura de dois administradores, poden-
do, porém, uma delas ser de chancela.

4 � As despesas efectuadas com quaisquer averbamentos serão
sempre suportadas pelos accionistas que os requererem ou que neles
tenham interesse.

ARTIGO 8.º

Os accionistas gozam do direito de preferência de aquisição na
alienação de acções nominativas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das disposições
legais aplicáveis e nas condições fixadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito de voto e as suas deliberações, quando tomadas nos
termos da lei e deste contrato, são obrigatórias para todos, ainda
que ausentes, dissidentes ou incapazes. Deverão ainda estar presen-
tes nas assembleias gerais, mesmo que não sejam accionistas, os
membros da respectiva mesa, do conselho de administração e o re-
presentante do órgão de fiscalização.

2 � Os accionistas sem direito de voto que sejam membros da
assembleia geral, do conselho de administração ou do órgão de fis-
calização, embora não possam votar, poderão discutir, fazer pro-
postas e intervir em todos os, demais trabalhos da assembleia geral.

3 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito de voto e que
não exerçam qualquer dos cargos referidos no n.º 1 não poderão as-
sistir às assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

1 � Tem direito de voto o accionista que, sendo possuidor de,
pelo menos, 100 acções representativas do capital social:

a) As tenha depositadas na sede social ou averbadas no compe-
tente livro de registo com, pelo menos, cinco dias de antecedência
em relação ao dia fixado para a realização da assembleia geral;

b) As tenha depositadas em instituição legalmente autorizada a
receber tal depósito e comprove o depósito com, pelo menos, cin-
co dias de antecedência em relação ao dia fixado para realização da
assembleia geral.

2 � Por cada 100 acções averbadas ou depositadas nos termos
previstos no número anterior contar-se-á um voto.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � Compete ao presidente convocar, com, pelo menos, 30 dias
de antecedência, e dirigir as reuniões da assembleia geral, bem como
exercer as demais funções que lhe são conferidas pela lei e pelo
presente contrato.

3 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, todo
o expediente relativo à assembleia geral.
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ARTIGO 13.º

As assembleias gerais, quer ordinárias, quer especiais, serão con-
vocadas por anúncio publicado nos termos legais.

ARTIGO 14.º

1 � O accionista com direito a voto poder-se-á fazer represen-
tar na assembleia geral, pelas pessoas referidas no n.º 1 do artigo 380.º
do Código das Sociedades Comerciais, mediante simples carta diri-
gida ao presidente da mesa com, pelo menos, três dias de antece-
dência sobre a data da realização da assembleia geral.

2 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados nas
reuniões da assembleia geral pela pessoa a quem legalmente couber
a sua representação.

3 � O presidente da mesa, quando tiver dúvidas sobre a autenti-
cidade das cartas ou documentos comprovativos da representação,
poderá exigir o respectivo reconhecimento notarial.

ARTIGO 15.º

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá fun-
cionar quando estiverem presentes ou representados accionistas cu-
jas acções correspondam a 51% do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá funcio-
nar e deliberar sobre qualquer assunto, com qualquer número de ac-
cionistas.

ARTIGO 16.º

1 � Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações serão
tomadas pela maioria dos votos, contados estes nos termos do ar-
tigo 11.º dos presentes estatutos, salvo nos casos em que a lei, im-
perativamente, exigir outro número maior.

2 � As votações serão feitas por sinais indicados pelo presidente
da mesa, excepto em eleições ou quaisquer outras deliberações rela-
tivas a pessoas certas ou determinadas, nas quais se adoptará o es-
crutínio secreto.

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por 3, 5, 7, 9 ou 11 membros, accionis-
tas ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A falta de qualquer membro do conselho de administração
determinará a designação pelos restantes de um membro que exer-
cerá as funções de administrador durante a suspensão temporária do
titular do cargo ou, se a falta for definitiva, até à primeira assem-
bleia que se realizar.

3 � Para que o conselho de administração possa deliberar é ne-
cessário que esteja presente a maioria absoluta dos seus membros.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

5 � As deliberações serão tomadas à pluralidade dos votos pre-
sentes ou representados e, quando o número de votos for par, o
presidente terá voto de qualidade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar, no todo ou em
parte, os seus poderes e competências de gestão e de representação
social, designadamente os referidos no artigo 21.º dos estatutos num
administrador-delegado, fixando-lhe o correspondente estatuto no
acto de nomeação.

2 � O conselho de administração poderá conferir mandatos, com
ou sem faculdade de substabelecimento, a qualquer dos seus mem-
bros, a funcionários da sociedade ou a pessoas a ela estranhas, para
o exercício dos poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-
-lhes.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois vogais;
c) Pela assinatura de um administrador no âmbito da delegação de

poderes a que se refere o n.º 1 do artigo anterior e ainda de um ou
mais procuradores com poderes para o acto.

ARTIGO 20.º

Os administradores ficam dispensados de prestar caução para ga-
rantia de eventuais responsabilidades em que venham a constituir-se
para com a sociedade.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de gestão e representar a sociedade, praticando todos os actos
necessários à realização do objecto social e nomeadamente:

a) Adquirir, alienar ou obrigar títulos de crédito e outros bens
mobiliários

b) Adquirir, locar, vender ou por qualquer forma alienar ou obri-
gar bens e direitos imobiliários, nas condições que reputar conveni-
entes;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções assim como
comprometer-se em árbitros;

d) Constituir mandatários;
e) A associação ou participação em outras sociedades, mesmo que

de objecto diferente;
f) Negociar ou celebrar contratos de financiamento;
g) Contratar, recrutar ou despedir pessoal e fixar salários;
h) Tomar de arrendamento quaisquer locais, de natureza rústica

ou urbana, para fins de habitação ou fins comerciais;
i) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
j) Desempenhar as demais funções que lhe são conferidas pela

legislação aplicável, e pelos presentes estatutos, podendo com tal
fim praticar todos os actos e efectuar todos os contratos e opera-
ções necessárias.

ARTIGO 22.º

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um fiscal
único que será um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, que terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 23.º

1 � O conselho de administração, o fiscal único e o suplente e a
mesa da assembleia geral, serão eleitos, de três em três anos, pela
assembleia geral.

2 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais e, terminados os respectivos mandatos, to-
dos se manterão em exercício até que sejam eleitos outros para os
mesmos cargos.

ARTIGO 24.º

Sendo eleita para fazer parte da mesa da assembleia geral ou do
conselho de administração uma pessoa colectiva, esta será repre-
sentada, no exercício do cargo, pela pessoa singular que indicar.

ARTIGO 25.º

O conselho de administração, o fiscal único e a mesa da assem-
bleia terão a remuneração que, em cada ano, lhes for fixada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 26.º

1 � Para todos os efeitos o ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros da sociedade, depois de aprovadas as contas em

assembleia geral, terão a seguinte aplicação:
a) 5% para a constituição da reserva legal e, sendo caso disso,

para a sua reintegração e até que a reserva represente a quinta parte
do capital social;

b) A parte restante, para a constituição de reservas ou dividen-
dos, nas percentagens que forem decididas em assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Para as questões emergentes deste contrato, quer entre os sócios,
quer entre estes e a sociedade, será exclusivamente competente o
Tribunal da Comarca de Valença.

ARTIGO 28.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser derrogados pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.
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Disposições transitórias

ARTIGO 29.º

O conselho de administração fica desde já autorizado a proceder
ao imediato levantamento do capital social depositado em nome da
sociedade no Banco Caja de Ahorros de Galicia-CAIXAGALICIA e
a afectar esse valor ao pagamento das despesas de constituição e
registo, instalação e aquisição de móveis e equipamento diverso.

ARTIGO 30.º

Para o triénio de 2001 a 2003 ficam desde já nomeados os se-
guintes corpos sociais:

Assembleia geral: presidente, Maria de Los Angeles Garcia Arroyo,
casada, natural de Espanha, portadora do bilhete de identidade
n.º 35956463-B, emitido pelo Ministério do Interior de Espanha,
com domicílio na Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 40, 2.º, em
Lisboa; secretária, Marta Gandara Moure, casada, natural de Espanha,
portadora do bilhete de identidade n.º 44445511-N, emitido pelo
Ministério do Interior de Espanha, com domicílio na Rua de
D. Francisco Manuel de Melo, 40, 2.º, em Lisboa.

Conselho de administração: presidente, Manuel Rodriguez Vázquez,
casado, natural de Espanha, contribuinte fiscal n.º 236670654, com
domicílio em Monteferro-Panxón, Nigran, Pontevedra, Espanha;
vogais: Oscar Rodriguez Garcia, solteiro, maior, natural de Espanha,
contribuinte fiscal n.º 231261519, com domicílio na Rua de Eixos
Negros-Monteferro 11, Nigran, Espanha; José Agustin Gandara
Moure, solteiro, maior, natural de Espanha, contribuinte fiscal
n.º 230092357, com domicílio na Rua de D. Francisco Manuel de
Melo, 40, 2.º, em Lisboa.

Fiscalização: fiscal único, Freire, Loureiro e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 501829288,
com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, em Lisboa, sociedade de revi-
sores oficiais de contas inscrita sob o n.º 45, representada por Car-
los Manuel Pereira Freire, casado, revisor oficial de contas inscrito
sob o n.º 548, com domicílio nas Amoreiras, torre 1, 7.º, em Lis-
boa; suplente, Dr. Adérito Jorge de Abreu Cardoso, casado, residen-
te na Rua da Cidade de Riom, 570, rés-do-chão, direito, em Viana
do Castelo.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537874

GRANIFRIESTAS � SOCIEDADE GRANITEIRA
DE FRIESTAS, L.DA

Sede: Eirado, Friestas, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 549;
identificação de pessoa colectiva n.º 503771899; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 4/011016.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento de liquida-
ção.

Data da aprovação de contas: 9 de Outubro de 2001.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537904

NEVES & LIMA, L.DA

Sede: Centro Comercial Lara, loja 15, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 502686057; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/011009.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento de liquida-
ção.

Data da aprovação de contas: 8 de Outubro de 2001.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537890

GULOSEIMAS E COISAS GOSTOSAS, L.DA

Sede: Avenida de Tito Fontes, 47, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 504742620; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/011017.

Certifico que foi registado o averbamento de deslocação da sede
para o Edifício Status, lojas 49/55, 1.º, Avenida de São Teotónio,
freguesia e concelho de Valença.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respec-
tiva.

19 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537912

GERMANO COSTA FONSECA, L.DA

Sede: Casa da Eira de Gondomil, Laços, Gondomil, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 827;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/011012.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Germano da Costa Fonseca e mulher, Maria Fernanda Correia dos
Reis Fonseca, casados na comunhão de adquiridos, e Cátia Isabel
Correia dos Reis Fonseca, solteira, maior, cujo pacto social é o se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Germano Costa Fonseca, L.da, com
sede na Casa da Eira de Gondomil, no lugar de Laços, freguesia de
Gondomil, concelho de Valença.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em turismo em espaço rural e actividades
conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente à sócia Cátia Isabel Correia dos Reis Fon-
seca, e outras duas do valor nominal de 1000 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capi-
tal social.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537882
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VILA REAL
VILA REAL

NUNO, AZEVEDO & MATEUS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 502766670; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 6 e 7/010528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) O gerente, Nuno Machado de Sousa, cessou as suas funções,
por renúncia.

Data: 5 de Abril de 2001;
b) Foi aumentado o capital da sociedade de 450 000$ para

5000 euros.
Montante do aumento: 552 410$;
c) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne aos artigos 3.º e 5.º, dos quais passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas dos
valores de 1667 euros e de 833 euros, pertencentes ao sócio José
Miguel Matos de Azevedo, e duas do mesmo valor de 1667 euros e
de 833 euros, pertencentes ao sócio Luís de Azevedo.

ARTIGO 5.º

A gerência social fica a pertencer ao sócio Luís de Azevedo, des-
de já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os actos e contratos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 14409330

RODRIGUES, PEIXOTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 502976993; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte acto de registo:

a) O gerente Edgar Peixoto cessou as suas funções, por renúncia.
Data: 13 de Março de 2001.

Está conforme.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 14409437

VAGONOR, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 659;
identificação de pessoa colectiva n.º 502300248; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e
inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 7, 8 e 9/
010518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) O gerente Norberto José Meireles Afonso cessou as suas fun-
ções, por renúncia.

Data: 30 de Novembro de 1999;
b) O gerente Filipe Teixeira Macedo cessou as suas funções, por

renúncia.
Data: 30 de Novembro de 1999;

c) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-
cerne aos artigos 3.º e 9.º, dos quais passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
21 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor de 15 750 000$, pertencente ao sócio Mário João Trigo da
Cunha Moreira, e outra do valor de 5 250 000$, pertencente ao
sócio José da Cunha Moreira.

ARTIGO 9.º

A gerência social fica a pertencer a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, qualquer um dos
gerentes poderá:

a) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, bem como a assinatura de cheques;

b) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis por trespasse
ou cessão de exploração de quaisquer estabelecimentos comerciais,
bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 14409496

CHAMA VIVA � GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1049;
identificação de pessoa colectiva n.º 503314390; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 8; números e data das apresentações: 4, 8, 9, 10 e 11/
010525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) O gerente António Vicente Ferreira cessou as suas funções, por
renúncia.

Data: 3 de Maio de 2001;
b) A gerente Maria de Lurdes Ferreira da Silva cessou as suas fun-

ções, por renúncia.
Data: 3 de Maio de 2001;
c) Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para

5000 euros.
Montante do aumento: 602 410$;
d) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne aos artigos 4.º, 6.º e 7.º, dos quais passou a constar:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por três quotas, uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Emiliano Vilas Boas Saldanha &
Filhos, L.da, e duas do valor nominal de 750 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Carlos Amorim Carvalho e Silvério
Pinto da Costa Alves.

ARTIGO 6.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, pertence aos gerentes que forem eleitos em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e
passivamente, é necessária a intervenção de dois gerentes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 14409291
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VISEU

CASTRO DAIRE

AURORA & FILHOS � SERVIÇOS DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 375/011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/011009.

Certifico que entre António Carlos de Pinho Duarte, solteiro, e
Aurora de Pinho Duarte, viúva, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Aurora & Filhos � Serviços de Táxi,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Ameal, freguesia de Cabril, conce-
lho de Castro Daire.

§ único. A gerência da sociedade, por simples deliberação, poderá
deslocar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou quais-
quer outras formas locais de representação permanente no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros em regime de aluguer com condutor � ser-
viço de táxis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma cada um dos sócios
António Carlos de Pinho Duarte e Aurora de Pinho Duarte.

4.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, recairá sobre
sócios ou não a designar por esta, ficando, desde já, nomeados ge-
rentes os sócios António Carlos de Pinho Duarte e Aurora de Pinho
Duarte, e ainda o não sócio Américo Duarte Martins.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contra-
tos, judicial e extrajudicialmente, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes, uma das quais, obrigatoriamente, a do gerente, Antó-
nio Carlos de Pinho Duarte, podendo os actos de mero expediente
ser assinados por qualquer um deles.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar, e
depois os sócios, gozarão do direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital de
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto social diverso
do seu, e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em agrupa-
mentos complementares de empresas e consórcios.

7.º

Poderão ser efectuados pelos sócios à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e ser-lhes exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global do quíntuplo
do capital então existente, mediante deliberação da assembleia ge-
ral, tomada por unanimidade de votos dos respectivos sócios.

8.º (TRANSITÓRIO)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, para o
que fica, desde já, conferida à gerência a necessária autorização para
outorgar quaisquer negócios jurídicos em seu nome, bem como para
proceder ao levantamento do capital social depositado, com vista à
satisfação das despesas emergentes deste contrato, suas publicações
e registo, e de equipamentos e mercadorias adquiridos ou a adquirir.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, António Manuel Fer-
nandes Lopes. 13315412

TRANSLUÍS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 215/960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503719730;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/010927.

Certifico que foi aumentado o capital social de 50 000 000$ para
50 120 500$ e alterado os artigos 4.º e 6.º do contrato de sociedade,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 250 000 euros (correspondente a 50 120 500$) e é forma-
do por duas quotas, cada uma do valor de 125 000 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Mário Marques da Cruz e Luís Manuel
da Ponte Almeida.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios e ainda
a Isabel Maria Rodrigues Ferreira Almeida.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são neces-
sárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a as-
sinatura dos gerentes Mário Marques da Cruz e Isabel Maria Rodri-
gues Ferreira Almeida.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, António Manuel Fer-
nandes Lopes. 13315420

DISTRIVISO, DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 374/011001; identificação de pessoa colectiva n.º 503734357;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/011001.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º do con-
trato de sociedade, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação
DISTRIVISO � Distribuição de Bebidas, L.da, e passa a ter a sua
sede na Estrada Nacional n.º 2, no lugar de Arcas, na freguesia de
Mões, concelho de Castro Daire.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, aluguer, explora-
ção, assistência técnica de máquinas de venda automática e equipa-
mentos de hotelaria e venda de consumíveis para as mesmas máqui-
nas, importação, exportação comercialização e distribuição de bebidas
alcoólicas e não alcoólicas, nomeadamente, vinhos, aguardentes,
whiskys, espumosos, cervejas, refrigerantes e produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481 euros e 97 cêntimos, equivalente a 1 500 000$ e correspon-
dente à soma de duas quotas, uma no valor de 2493 euros e 99 cên-
timos, equivalente a 500 000$, pertencente à sócia Maria José Ri-
beiro da Costa, e uma no valor de 4987 euros e 98 cêntimos,
equivalente a 1 000 000$, pertencente ao sócio Carlos Manuel Ri-
beiro da Costa.

6.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelo não sócio
Carlos Manuel Ribeiro da Costa, já nomeado gerente, o qual poderá
não ser remunerado, se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os 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.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, António Manuel Fer-
nandes Lopes. 13315277
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PETRO-MONTEMURO � SOCIEDADE
DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 169/941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503294292;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 3/011004.

Certifico que foi aumentado o capital social de 10 500 000$ para
11 026 510$, denominado o capital em euros e alterado o artigo 4.º
do contrato de sociedade, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 55 000 euros
(11 026 510$) e corresponde à soma de duas quotas iguais de
27 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Martins Pinto e Eduardo Ribeiro Pontinha.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, António Manuel Fer-
nandes Lopes. 13323555

MASTERPLÁS � INDÚSTRIA
DE TERMOPLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 291/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504445030;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/010925.

Certifico que foi aumentado o capital social de 75 000 euros para
135 000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
135 000 euros e está dividido em três quotas, sendo duas iguais de
47 250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo
Duarte da Costa Paiva e Franco Savoia, e outra de 40 500 euros,
pertencente à sócia Márcia Maria de Oliveira Maia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, António Manuel Fer-
nandes Lopes. 13314300

CASTRICOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.o 311/991110; identificação de pessoa colectiva n.º 504489089;
inscrições n.os 3 e 9; número e data das apresentações: 11 e 17/
011009.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
1) O aumento do capital de 5002,94 euros para 254 500 euros;

sócio e quotas: Nuno Miguel de Oliveira Morais com duas quotas de
2501,47 euros e uma quota de 249 497,06 euros;

2) A transformação de sociedade por quotas em sociedade anóni-
ma, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CASTRICOL � Sociedade de Cons-
truções, S. A.

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Lamelas de Cá, freguesia e con-
celho de Castro Daire.

2 � Por decisão do conselho de administração, a sede social po-
derá ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3.º

1 � Tem por objecto a construção civil e obras públicas.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais,
em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
254 500 euros, representado por 254 500 acções do valor nominal
de um euro cada, subscritas pelos accionistas da forma seguinte:

a) Fernando Augusto Pereira Morais, com 203 600 acções;
b) Nuno Miguel de Oliveira Morais, Maria Graziela dos Santos

Oliveira, Luís Agostinho de Oliveira Morais e Filipe Alexandre de
Oliveira Morais, com 12 725 acções, cada um.

5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e são represen-
tadas por títulos de 10, 50, 100, 500 e 1000 acções, e os títulos
definitivos deverão ser assinados pela administração.

2 � As acções serão livremente convertíveis, sendo os encargos
da convertibilidade suportados pelo respectivo titular.

6.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias, dentro dos limites e
sob as condições impostas por lei, realizando relativamente sobre
todas elas as operações que permitidas por lei.

7.º

A sociedade poderá amortizar acções, por acordo com o respec-
tivo accionista ou, independentemente do consentimento dos ac-
cionistas titulares, nos seguintes casos:

a) Se as acções forem objecto de qualquer procedimento judicial,
conservatório ou penhorado;

b) Se as acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista, em
partilha emergente de divórcio ou processo de separação de pessoas
e bens.

§ 1.º A assembleia geral deverá deliberar sobre a amortização den-
tro do prazo de 90 dias, a contar do conhecimento que tenha do
facto determinante dessa amortização.

§ 2.º As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias, a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

8.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por três elementos, presidente e dois vo-
gais, accionistas ou não, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do
conselho de administração, pela assinatura conjunta dos dois vogais
ou por um mandatário, nos precisos termos do respectivo mandato.

9.º

1 � As remunerações do conselho de administração serão fixadas
anualmente pela assembleia geral.

2 � As remunerações poderão ser fixadas parcialmente por per-
centagem nos lucros do exercício.

10.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, de seis em
seis meses e além disso sempre que for convocado por qualquer um
dos seus membros.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar por ou-
tro, através de carta dirigida ao presidente.

11.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único que a as-
sembleia geral elegerá com o respectivo suplente.

12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral por outros accionistas a que passem procuração ou
por simples carta dirigida ao presidente da mesa.
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13.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, por
período de três anos, podendo ser reeleitos.

14.º

1 � As assembleias gerais consideram-se constituídas logo que
estejam presentes ou representados accionistas que possuam ou re-
presentam o capital mínimo previsto na lei.

2 � As deliberações serão tomadas por uma maioria absoluta de
votos, sendo as votações efectuadas pela forma indicada pelo presi-
dente da mesa.

15.º

As convocatórias efectuam-se nos termos previstos na lei, mas
se as acções forem nominativas a publicação poderá ser substituída
por carta registada, dirigida a cada accionista.

Está conforme.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, António Manuel Fer-
nandes Lopes. 13315250

MANGUALDE

JUSTINIANO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.o 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 502669020; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/20011004.

Certifico que, por escritura de 16 de Julho de 2001 exarada a
fl. 96 v.º do livro n.º 119-E do Cartório Notarial de Mangualde, foi
aumentado o capital da sociedade em epígrafe, para 100 000 euros
(20 048 200$) sendo este aumento de 50 120 euros e 1 cêntimos
(10 048 200$), subscrito e realizado em dinheiro e da forma seguin-
te: pelo sócio, Justiniano Nogueira de Figueiredo a quantia de
1 276 510$, que se adiciona à sua quota anterior de 250 000$, fi-
cando com uma quota de 1 526 510$ (7614 euros e 20 cêntimos),
pela sócia Maria Diva de Almeida Guerra Borges de Figueiredo a
quantia de 4 762 050$, que se adiciona à sua quota anterior de
250 000$, ficando com uma quota de 5 012 050$ (25 000 euros), e
com a entrada de dois novos sócios, José Manuel Borges Figueiredo
e Filipe Miguel Borges Figueiredo, ambos solteiros, maiores, com
duas quotas de 2 004 820$ (10 000 euros) para cada um deles.

Em consequência deste aumento de capital alteram o artigo 3.º
do pacto social, acrescentando ainda um novo artigo ao respectivo
pacto social, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 100 000 euros (20 048 200$) e corresponde à soma de seis
quotas, uma do valor nominal de 7614 euros e 20 cêntimos, perten-
cente ao sócio Justiniano Nogueira de Figueiredo, outra do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia, Maria Diva de Al-
meida Guerra Borges de Figueiredo, outra do valor nominal de
23 692 euros e 90 cêntimos, pertencente ao sócio, José Carlos Car-
valho Ferreira, outra de 23 692 euros e 90 cêntimos, pertencente à
sócia Filomena Maria Almeida Guerra Borges Ferreira, outra de
10 000 euros, pertencente ao sócio, José Manuel Borges Figueiredo
e outra de igual valor 10 000 euros, pertencente ao sócio, Filipe
Miguel Borges Figueiredo.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao triplo do capital social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, assim
como os documentos que serviram de base ao registo, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 15738906

GANDARA MODAS � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.o 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 503244910; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13 de 20011004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e redenominação, no montante de
502 410$, por incorporação de resultados transitados, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros, pertencentes aos sócios Joaquim Almeida Dias e Ade-
lino Júlio de Jesus Oliveira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, assim
como os documentos que serviram de base ao registo, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 15738914

AUTO PERBEIRAS � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.o 763;
identificação de pessoa colectiva n.º 504342959; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12 de 20011004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe e por escritura
de 12 de Setembro de 2001, foi deliberado alterarem os artigos 6.º e
9.º, do respectivo pacto social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 250 000 euros, mediante deliberação
unânime da assembleia geral convocada para esse fim.

2 � Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onero-
sos que a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a
ser acordados em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade e a sua representação compete aos só-
cios, Antero Almeida Pereira e António Sebastião Melo Pereira, desde
já designados gerentes.

A sociedade obriga-se com as assinaturas dos dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, assim
como os documentos que serviram de base ao registo, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 15738930

LUÍS ANTÓNIO SOBRAL & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.o 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 500375313; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 10/
20011008.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi lavrada a
exoneração da gerência de José Mateus Saraiva.

Causa: renúncia.
Data: 8 de Setembro de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 15738922
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MORTÁGUA

MÁRMORES CENTRAL DE VALE DE AÇORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 55 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 501582185; data: 010625.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13710680

GABRIEL & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 189 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 504037617; data: 010625.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13710761

MARQUES, ALVES (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 28 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 500961107; data: 010628.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13711091

SOBRALMÓVEIS � SERRALHARIA
E FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 141 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 500961352; data: 010629.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13711164

SERRÃO � ALUGUER E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 78 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 502893257; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13710826

OPTIOPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 164 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 503712361; data: 010628.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13711008

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE ALMACINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 29 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 502000473; data: 010628.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13710931

REDE NOVE � COMPRA E VENDA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 197 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 504206109; data: 010626.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13710796

CERÂMICA DO VALE DA GÂNDARA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula
n.º 81 depósito de contas; identificação de pessoa colectiva
n.º 500062242; data: 010702.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva todos os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13711261

NELAS

NOVA IMOBILIÁRIA DE NELAS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.o 249; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503717088; data de depósito:
20010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao exercício de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 10644920

BOIÇA TURISMO EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.o 404; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504615578; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20010327.
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Certifico os seguintes actos em relação à sociedade supra identi-
ficada:

A sociedade não tem activo nem passivo tendo as contas sido
aprovadas em assembleia geral de 30 de Junho de 2001;

Que estando os sócios de comum acordo, e em cumprimento da
dita assembleia geral dissolvem a mencionada sociedade e consideram-
-na liquidada.

16 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 10640541

ESTUDINFO � ESTUDO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.o 254; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504930982; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/20010921.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 4.º cujo teor é o seguinte:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
tens e outros valores do activo social é de 40 000 euros,
(8 019 280$), dividido em duas quotas iguais, de 20 000 euros
(4 009 640$) cada, pertencentes, uma ao sócio José Guedes Mar-
ques Novo e outra à sócia Teresa Martins Moniz.

Pelos mesmos outorgantes foi dito, sob sua inteira responsabili-
dade, que não são exigidas por lei, pelo contrato ou por deliberação
a realização de quaisquer outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 10640533

V. M. P. R. � CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.o 386; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504930982; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010911.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 3.º, n.º 1, cujo teor é o seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, bens e outros valores do activo social, é de 30 000 euros
(2 014 460$), dividido em duas quotas, uma, no valor nominal de
29 400 euros (5 894 171$) pertencente ao sócio Vítor Manuel Mar-
tins Pereira e outra de 600 euros (120 289$), pertencente à sócia
Edite Alexandra Morais Rodrigues Pereira.

2 � [...]
3 � [...]

Pelos mesmos outorgantes foi dito, sob sua inteira responsabili-
dade, que não são exigidas por lei, pelo contrato ou por deliberação
a realização de quaisquer outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 10640525

LAROBRA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.o 310; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504045130; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010803.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 3.º e 9.º, cujo teor é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, bens e ou-
tros valores do activo social, é de 25 000 euros (5 012 050$), divi-

dido em quatro quotas, duas, de 12 400 euros (2 485 977$), cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Manuel Lopes de Al-
meida e Cipriano Lopes de Almeida, e duas, de 100 euros (20 048$),
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Abílio da Silva Rama-
lho e Francisco José Moura de Almeida.

9.º

1 � Aos sócios José Manuel Lopes de Almeida e Cipriano Lopes
de Almeida, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao dobro do capital social e desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social, reembolsáveis quando julgado dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral
que delibere o reembolso.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 10645950

COMUNICONELAS � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.o 332; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504193465; inscrição n.º 3; nú-
meros e data das apresentações: 9 e 10/29082001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
aumento de capital e a sua redenominação e alteração do pacto cujos
artigos 2.º, 3.º e 8.º foram alterados, com o teor seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de embalagem, fax, internet,
fotocópias, artigos de escritório, material de embalagem, encader-
nações, plastificação e mailings; prestação de serviços nas seguin-
tes áreas: caixa postal privada, recepção e expedição de encomen-
das e comunicações móveis, prestação de serviços de hotelaria e de
restauração; compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 75 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 37 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria da Glória Santos
Almeida Neves de Jesus e Eduardo Manuel Cabral Tavares de Carva-
lho.

8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na caixa social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela de-
liberação a realização de outras entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Pra-
zeres Ferrinho da Fonseca. 10640517

OLIVEIRA DE FRADES

AMAZÓNIA � PÃO-PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida dos Descobrimentos, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 254/930713; identificação de pessoa colectiva
n.º 503020672; data: 17102001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 13052551
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TALHO DE ANTELAS, L.DA

Sede: Sobreiro, Pinheiro, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 378/981006; data: 17102001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 13052535

MARTINS & PEDRO MACHADO, L.DA

Sede: Conlela, São João da Serra, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 416/20000223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504875183; data: 17102001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 13052543

PEDRO AMARAL MACHADO, L.DA

Sede: Conlela, São João da Serra, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 331/961209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503774316; data: 17102001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas referentes ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 13052578

SANTA COMBA DÃO

LOUREIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 782; identificação pessoa colectiva número (provisório)
505749041; inscrição n.º 1; data da apresentação: 1/15102001.

Certifico que entre Eduardo Gomes Loureiro e mulher Maria da
Graça de Jesus Fernandes Loureiro, residentes em São Joaninho, Santa
Comba Dão, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loureiro & Fernandes, L.da, e
tem a sua sede no lugar e freguesia de São Joaninho, concelho de
Santa Comba Dão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e pode criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação no território
nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o exercício da actividade de café,
avicultura e comércio de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por numerário,
integralmente realizado e entrado na caixa social, dividido em duas

quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Eduardo Gomes Loureiro e Maria da Graça de Jesus Fernandes
Loureiro.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 10 vezes o capital social e os mesmos
sócios poderão outorgar com a sociedade contratos de suprimentos,
nos termos e condições a deliberar pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, será confiada aos
sócios e ou a estranhos, a designar pela assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Eduardo Gomes Lou-
reiro e Maria da Graça de Jesus Fernandes Loureiro.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos, com a as-
sinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Nas cessões de quotas a estranhos é reservado aos sócios não ce-
dentes e à sociedade o direito de preferência, para o que lhe deverá
ser comunicado o negócio com a identificação do interessado, pre-
ço e condições. Este direito deverá ser usado no prazo de 30 dias.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade não se dis-
solve, continuando com os seus herdeiros ou representantes por
intermédio de um que a todos represente.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de subtraídas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal.

Transitório

A sociedade assumirá as despesas com a sua constituição, publica-
ções e registo e as demais para o início da sua actividade a partir de
hoje, para o que a gerência fica autorizada a proceder ao levanta-
mento do depósito do capital efectuado na Caixa Geral de Depósi-
tos, S. A., agência de Santa Comba Dão.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618150

ISABEL FERRER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 748; identificação de pessoa colectiva n.º 505114399; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618893

OURIVESARIA PÉROLA DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 689; identificação de pessoa colectiva n.º 503974161; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618869
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CASA FERREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 570; identificação de pessoa colectiva n.º 502757280; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618850

IMBEIRA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 418; identificação de pessoa colectiva n.º 501777245; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618885

NEVES, MARQUES & VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 370; identificação de pessoa colectiva n.º 501666362; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618915

SAVIPIL � SOCIEDADE AVÍCOLA E INDUSTRIAL
PINHEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 206; identificação de pessoa colectiva n.º 500622248; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618907

CARPINOVA � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrí-
cula n.o 666; identificação de pessoa colectiva n.º 503749877; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano 2000.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
14618486

SÃO PEDRO DO SUL

GASTÃO CARVALHAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 233/840515; identificação de pessoa colectiva n.º 501611193.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da dos Santos Pereira. 13368109

FERROLAFÕES � FERRO DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.o 477/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504187511.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2000.

Está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A 1.ª Ajudante, Maria Margarida dos
Santos Pereira. 13368508

METALSTOR, METALOMECÂNICA
DE S. PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.o 249/861028; identificação de pessoa colectiva n.º 501737227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2000.

Está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A 1.ª Ajudante, Maria Margarida dos
Santos Pereira. 13366670

CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
SÃO MACÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.o 234/841112; identificação de pessoa colectiva n.º 501774769.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2000.

Está conforme.

9 de Outubro de 2001. � A 1.ª Ajudante, Maria Margarida dos
Santos Pereira. 13367722

GERÓS INVESTIMENTOS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.o 318/910509; identificação de pessoa colectiva n.º 502543183.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2000.

Está conforme.

11 de Outubro de 2001. � A 1.ª Ajudante, Maria Margarida dos
Santos Pereira. 13368265

VILA NOVA DE PAIVA

DÃO MÓVEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrí-
cula n.º 41; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010626.
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Certifico que Carlos Balula Chaves e José António de Carvalho
Figueiredo, constituíram entre si a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Dão Móvel � Indústria e Comércio
de Mobiliário, L.da, e vai ter a sua sede social no Parque Industrial
de Vila Nova de Paiva, lote 22, freguesia e concelho de Vila Nova
de Paiva.

§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto social consiste no fabrico de mobiliário em madeira
e de outros artigos de madeira não especificados, comércio por grosso
e a retalho de mobiliário em madeira e de outros artigos de madeira
não especificados.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, correspondente a 2 004 820$,
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e é constituído por
duas quotas iguais no valor de 5000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Carlos, Balula Chaves e José António de Carvalho
Figueiredo.

4.º

A administração da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são ne-
cessárias as assinaturas de dois gerentes.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta de sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para satisfação dos seus fins sociais.

A adquirir para a sociedade participações em sociedades com ob-
jecto diferente daquele que aquela exerce.

6.º

1 � Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onero-
sos que a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a
ser acordadas em assembleia geral.

2 � Poderão também, efectuar prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 250 000 euros, mediante deliberação
unânime da assembleia geral convocada para esse fim.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quotas;
d) Venda ou adjudicação judiciais.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11157810

VISEU

O PATHEO VELHO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4413;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 80/010711.

Certifico que entre Luís Adélio Loureiro Cardoso e Maria José
Morgado Sousa Cardoso foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma O Patheo Velho � Restaurante, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Gonçalinho, 42, da freguesia de Santa
Maria, desta cidade.

2.º

O seu objecto social consiste no exercício da actividade de restau-
rante e cervejaria.

3.º

O capital social é de 5000 (1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes aos sócios, Luís Adé-
lio Loureiro Cardoso e de Maria José Morgado Sousa Cardoso, en-
contrando-se totalmente realizado em dinheiro.

4.º

A gerência da sociedade é exercida pelos dois sócios Luís Adélio
Loureiro Cardoso e Maria José Morgado Sousa Cardoso, que desde já
ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, basta a
assinatura de um gerente.

5.º

Os sócios poderão efectuar os suprimentos gratuitos ou onerosos
que a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser
deliberadas em assembleia geral.

Poderão também, os sócios, efectuar prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global de 50 000 euros, nos
termos e condições estabelecidas pelos sócios únicos por unanimi-
dade.

6.º

A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
abrir sucursais, agências, delegações, ou qualquer outra forma de re-
presentação no território nacional ou estrangeiro.

7.º

Ficam autorizados os sócios a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto, ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

8.º

Disposição transitória

A gerência poderá proceder ao levantamento do capital deposi-
tado para o aplicar no pagamento dos gastos com esta escritura, sua
publicação e registo bem como na aquisição de bens e equipamentos
necessários ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16874366

TERMAS SULFUROSAS DE ALCAFACHE, S. A. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 294; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500463662; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 2/010904.

16 � Apresentação n.º 2/20010904.
Facto: nomeação dos corpos sociais para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: presidente, Jorge Loureiro; vogais: Luís

Loureiro e Nuno Marques.
Conselho fiscal: revisor oficial de contas e fiscal único, Armando

Fernandes, substituto, Donato J. L. Viçoso.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Certifico que é a cópia da inscrição n.º 16.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto Neves Matos. 16870808

ADELINO GONÇALVES DE MATOS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 735; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500585687; inscrição n.º 14; nú-
mero e data da apresentação: 45/010912.

Certifico que a sociedade supra aumentou o seu capital com
513 014$ passando de 4 900 000$ para 5 413 014$ redenominan-
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do-o em euros 27 000 euros, alterando o respectivo artigo 4.º e ain-
da o artigo 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é da quantia de
27 000 euros, e é formado por três quotas iguais de 9000 euros, per-
tencentes uma a cada um deles sócios, João Carlos Baptista da Moita,
António Manuel Coelho Pereira Lourenço e Luís Manuel Pardieiros
de Melo.

6.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios João Carlos Baptista da Moita, António Manuel Coelho Pe-
reira Lourenço e Luís Manuel Pardieiros de Melo, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são neces-
sárias as assinaturas de dois gerentes, podendo no entanto os actos
de mero expediente serem assinados por um só.

Mais certifico que cessaram funções como gerentes os ex-sócios,
Ernesto Ferreira de Matos e Helena Maria de Almeida Santos Ma-
tos, por renúncia, em 27 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Torres Tavares Coutinho. 16870840

CARRAGOSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 482; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500573301; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 23/010824.

11 � Apresentação n.º 23/20010824.
Designação de António Guilherme Martins, como gerente, em 3 de

Abril de 1998.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)

Certifico que é a cópia da inscrição n.º 11.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto Neves Matos. 16870727

FIDALGO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4456;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/17082001.

Certifico que Joaquim José Tato Fidalgo de Freitas e Maria Ar-
minda Ferreira Pereira Fidalgo de Freitas constituíram entre si a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Fidalgo Freitas, L.da, com sede na
Avenida do Capitão Homem Ribeiro, 97, 3.º, frente, freguesia de
São José, 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 na clínica médica; representações e
angariações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$ e é formado por
duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio,
Joaquim José Tato Fidalgo de Freitas e Maria Arminda Ferreira
Pereira Fidalgo de Freitas.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos 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 exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
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.

19 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 16870700

BOLEMBAL � INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2374;
identificação de pessoa colectiva n.º 502992409; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 1/20010927.

20 � Apresentação n.º 1/20010927.
Nomeação dos sócios José Manuel Gomes Ribeiro e José Carlos

Costa Carreira Soares, como gerentes, em 13 de Fevereiro de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 15351645

VÍTOR GONÇALVES � COMÉRCIO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2966;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20011004.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 20/20011004.
Facto: mudança de sede.
Sede: Rua de José Esteves Varandas, 4, Vila Nova do Campo, fre-

guesia de Campo, Viseu.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 15351602

DÃO CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2700;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343200; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20010926.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/20010926.
Facto: mudou a sede para a Rua do Inatel, lote 53, rés-do-chão,

esquerdo, Quinta do Bosque, freguesia de Coração de Jesus, concelho
de Viseu.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 16871936
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BEIRATEL � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1553;
identificação de pessoa colectiva n.º 501947038; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 75/20010927.

13 � Apresentação n.º 75/20010927.
Designação de Marciano da Silva Figueiredo Caetano como ge-

rente, desde 30 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 15351610

PRIMEIRO CONTACTO � ACTIVIDADES
DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4025;
identificação de pessoa colectiva n.º 504875930; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 21/010720.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: duas do valor
nominal de 8750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jor-
ge Paulo Xavier Salazar Antunes e Cristina Sofia Sobral Ribeiro, e
duas do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios António Luís Lopes Ribeiro e Cristina Maria Bandeira
Pinto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16874749

C. C. L. V. CENTRO DE CIRURGIA LASER
DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3906;
identificação de pessoa colectiva n.º 504682393; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 16/0108024.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, a que corresponde 1 002 410$, constituído por três
quotas, uma do valor nominal de 436 950$, equivalente a 2179 euros
e 50 cêntimos, pertencente ao sócio José António da Silva Morais
e Castro, e duas quotas de 282 730$, equivalente a 1410 euros e
25 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando José
de Matos Marques e Carlos Martins Soares.

Mais certifico que cessou funções de gerente o ex-sócio Carlos
Alberto Leocádio Daniel.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870654

SOLMAG � SOCIEDADE DE ÓLEOS
E MATERIAL AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1550;
identificação de pessoa colectiva n.º 501942840; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 49/010817.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra
quanto ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de
200 000 euros, correspondente a 40 096 400$ e é formado por duas
quotas iguais do valor de 100 000 euros cada uma, pertencentes, uma
a cada um dos sócios, Carlos Jorge de Almeida Amaral e António
José de Oliveira Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro Martelo Magalhães.
16870662

R. SANTOS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4455;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/010817.

Certifico que entre José Rosa da Costa, Manuel dos Santos Oli-
veira e Rui António da Silva Santos foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma R. Santos � Comércio de Acessórios
para Indústria de Alumínios, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de
Camilo Castelo Branco, lote 1, loja A, rés-do-chão, no Viso Sul,
freguesia de Ranhados, concelho de Viseu.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de acessórios para a
indústria de alumínios e ferro e representações.

4.º

O capital social é de 30 000 euros, e corresponde à soma de três
quotas iguais do valor de 10 000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

Que o referido capital encontra-se realizado em metade do seu
valor, devendo a restante metade ser realizada no prazo de 90 dias.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos
e contratos, é suficiente a assinatura de dois gerentes. Os actos de
mero expediente serão assinados apenas por um dos gerentes.

6.º

Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimento, gratuitos ou onerosos, e poderão ser-lhes exigidas, me-
diante deliberação em assembleia geral, prestações suplementares de
capital até ao montante de 150 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870697

ALBUQUERQUE & FREITAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 357; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500014078; inscrição n.º 26; nú-
mero e data da apresentação: 54/010711.
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26 � Apresentação n.º 54/20010711.
Facto: eleição dos órgãos sociais para o ano de 2001.
Conselho de administração: presidente, Francisco Gomes Lopes

Ferreira Freitas; administradores: Maria da Glória Albuquerque e
António Samuel Albuquerque de Freitas.

Fiscal único: Alberto Martins e Henriques Pinto, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 130, representada por Manuel Hen-
riques Pinto, revisor oficial de contas; fiscal único, suplente, Al-
berto Henrique de Figueiredo Lopes, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

O Conservador Destacado, Veríssimo José Afonso Pinto.

Certifico que é a cópia da inscrição n.º 26 da sociedade matrículada
n.º 357.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, José Luís
Pinto Neves Matos. 16870530

COMBUSTIVEISANTOS � DISTRIBUIÇÃO
COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4027;
identificação de pessoa colectiva n.º 504949586; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 33/010731.

Certifico que foi aumentado o capital social de 25 000 euros para
50 000 euros e modificado o respectivo artigo 4.º, que fica com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Pimentel da Silva Pais. 16874773

G. P. M. P. � GABINETE DE PROJECTOS, TOPOGRAFIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4457;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/20010817.

Certifico que entre Manuel Oliveira da Silva e Paulo Jorge Gou-
veia Duarte foi constituída a sociedade supra, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma G. P. M. P. � Gabinete de Pro-
jectos, Topografia e Arquitectura, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Cónego Martins, 30, sala 2, freguesia de Santa Maria, concelho de
Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de gabinete de topogra-
fia, arquitectura e outros serviços técnicos e projectos de topografia
e arquitectura.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios, Manuel Oliveira da Silva e Paulo Jorge Gouveia Duarte.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os actos e con-
tratos, com a assinatura dos dois gerentes.

5.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, em consórcios, agrupamentos complementares de empresas e
associações em participação, ainda que o objecto de uma e outros
não apresente nenhuma relação directa ou indirecta com o seu.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Torres Tavares Coutinho. 16870824

DUQUEBEL � FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2134;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688645; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 26/010807.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º da sociedade em
epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma DUQUEBEL � Fábrica de Tintas e
Vernizes, L.da, e vai ter a sua sede no Parque Industrial de Coimbrões,
lote 121, freguesia de Fragosela, concelho de Viseu.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de to-
dos os tipos de tintas, vernizes, mastiques, silicones, revestimentos,
isolantes, aditivos, produtos de limpeza e outros produtos químicos.
Venda de máquinas industriais e seus componentes. Construção ci-
vil. Reparação de máquinas industriais. Fabrico e comercialização de
artigos de pincelaria, vassouras e artigos similares.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na res-
pectiva pasta.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 16870832

TECNILAC � TÉCNICAS AGRO INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1617;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044608; número e data
da apresentação: 73/20010627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

2 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871251

VASCO A. GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 274; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500295697; número e data da
apresentação: 182/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871260

JOTAL � MÁQUINAS COMERCIAIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 990; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500907960; número e data da
apresentação: 181/20010628.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871278

CHURRASCARIA E PIZARIA TANIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3531;
identificação de pessoa colectiva n.º 504197711; número e data
da apresentação: 179/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871286

TRANSPORTES VALENTIM, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3672;
identificação de pessoa colectiva n.º 504307061; número e data
da apresentação: 178/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871294

TRANSBALULA � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3268;
identificação de pessoa colectiva n.º 501884700; número e data
da apresentação: 176/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871324

HERMÍNIO DE LEMOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 305; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500134456; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 12/20010824.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital com
15 072 300$ passando de 15 000 000$ para 30 072 300$, equiva-
lente a 150 000 euros, alterando o artigo 4.º, que fica com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros
(30 072 300$) e é formado por duas quotas iguais do valor nominal
de 75 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Jorge da
Silva Matos e Maria da Conceição Martins Carvalho Matos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 16873483

TINTAS DURACOR � COMÉRCIO DE TINTAS
E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4479;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/010910.

Certifico que Nuno Ricardo Pereira de Figueiredo e Ana Paula de
Jesus Pereira de Figueiredo constituíram a sociedade supra indicada,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Tintas Duracor � Comércio de Tin-
tas e Vernizes, L.da, com sede na Estrada dos Lagares, 110, lugar e
freguesia de Vila Chã de Sá, 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 e por grosso de
tintas e vernizes. Comércio de máquinas de pintura, máquinas de
afinação de cores e reparação das mesmas. Pinturas. Fabrico de tin-
tas e produtos afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e é formado por
duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um
deles sócios, Nuno Ricardo Pereira Figueiredo e Ana Paula de Jesus
Pereira Figueiredo.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos 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 exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
50 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de 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.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 16870522

LEITÃO & MAMEDE � DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2565;
identificação de pessoa colectiva n.º 503189561; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/20010827.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital com
30 000 euros passando de 70 000 euros para 100 000 euros, alterando
o artigo 3º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma de cada um dos sócios.

Declararam ainda os outorgantes que o dinheiro já deu entrada na
caixa social e que não são exigidas pela lei ou pelo contrato quais-
quer outras entradas.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 16870778

LINHA NOVA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4042;
identificação de pessoa colectiva n.º 505024535; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/010831.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros, cor-
respondente a 4 009 640$, formado por duas quotas iguais de
10 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ale-
xandre Manuel Mendonça Vaz e à sociedade POLIFORMAS �
Construções Unipessoal, L.da

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a José Gomes Simões, que desde
já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente o ex-sócio Afonso
José dos Santos Ferreira, por renúncia, em 10 de Agosto de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 16870760

URURGEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4215;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/010827.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quan-
to aos artigos 1.º, 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma URURGEST � Gestão Imobiliária,
L.da, e tem a sua sede na Rua das Cerdeirinhas, 87, freguesia de
Fragosela, concelho de Viseu, podendo, por decisão do órgão de
administração ser transferida dentro do concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas de
2500 euros cada uma, pertencentes ao sócio Adolfo do Carmo Costa.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade cabem a um ou mais
gerentes, conforme venha a ser deliberado em assembleia geral fi-
cando entretanto e desde já nomeado gerente o sócio Adolfo do
Carmo Costa, cuja assinatura obrigará a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Mais certifico que cessou funções de gerente o ex-sócio José dos
Anjos Rodrigues Anes, por renúncia de 20 de Agosto de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 16870484

WERNICKE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4471;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/010830.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma WERNICKE, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Portelada, lugar e freguesia de
Couto de Baixo, concelho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e constituir
ou extinguir sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Tem por objecto o comércio e produção de têxteis.

4.º

O capital social, inteiramente subscrito em dinheiro, é de
10 000 euros, encontrando-se realizado quanto a metade e devendo
a parte restante ser realizada pelo único sócio no prazo de cinco
anos, a contar desta data.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até 10 vezes o res-
pectivo capital social.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração, incumbe ao sócio Carlos
Andrés Mercado Wernicke, desde já nomeado gerente, obrigando-se
a sociedade em todos os actos e contratos, com a sua assinatura.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870280

VISAMEAL � RESTAURANTES RÁPIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4458;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010820.

Certifico que entre Rui Manuel de Almeida Moiteiro e Maria Al-
cina Simões Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

Contrato social

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de VISAMEAL � Restauran-
tes Rápidos, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade fica com a sua sede na Praça de Paulo VI, 3500 Vi-
seu, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limí-
trofe, bem como serem criadas ou extintas, onde e quando for en-
tendido, sucursais, filiais, agências, escritórios ou outras formas de
representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social exclusivo a exploração, ope-
ração e gestão de restaurantes da cadeia internacional McDonald�s
sob o regime de franchising.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 125 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas de valor nomi-
nal de, respectivamente, 123 750 euros, pertencente ao sócio Rui
Manuel de Almeida Moiteiro, e 1250 euros, pertencente à sócia
Maria Alcina Simões Ferreira.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, será exercida por um gerente único,
nomeando-se para o efeito o sócio Rui Manuel de Almeida Moiteiro,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se mediante assinatura do seu gerente
único.

ARTIGO 6.º

Competência da gerência

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos, é da compe-
tência da gerência:

a) A alienação, locação e oneração de bens imóveis ou de estabe-
lecimentos pertencentes à sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 7.º

Proibição de cessão de quotas

É proibida a transmissão de quotas, excepto se realizadas para uma
sociedade gestora de participações sociais, cujo capital social seja
detido em, pelo menos, 99% pelo sócio Rui Manuel de Almeida
Moiteiro, e que pelo seu pacto social esteja limitada a adquirir par-
ticipações em empresas que tenham por objecto social exclusivo a
exploração, operação e gestão de restaurantes da cadeia internacio-
nal McDonald�s sob o regime de franchising.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou de

qualquer outra forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem o consentimento da sociedade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, qualquer
das quotas seja objecto de divisão ou a quota não fique a pertencer
integralmente ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global equivalente a cinco vezes o capital
social da sociedade.

ARTIGO 10.º

Deliberações dos sócios

1 � As assembleias gerais são convocadas mediante carta regis-
tada com aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima
de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Disposições transitórias

Fica a gerência, desde já autorizada, a:
a) Partir da presente data, celebrar quaisquer negócios jurídicos

por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto, proceden-
do aos levantamentos que forem necessários ao giro comercial; e a,

b) 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 adquirir para esta quais-
quer 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.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870735

TECSISEL � TECNOLOGIA, SISTEMAS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4453;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010816.

Certifico que entre Rui Pedro Amaral Gomes Ribeiro, Paulo Jorge
Amaral Gomes Ribeiro e Carlos Alberto do Amaral Gomes Ribeiro
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de TECSISEL � Tecnologia, Siste-
mas Eléctricos, L.da, tem a sua sede em Mundão, freguesia de Mundão,
concelho de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na montagem e venda de equipamentos
eléctricos, armazém de equipamentos eléctricos, automação e con-
trolo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e divide-se em três quotas, uma
de 2500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Amaral Gomes
Ribeiro, outra de 1500 euros, pertencente ao sócio Rui Pedro Ama-
ral Gomes Ribeiro, e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio
Carlos Alberto Amaral Gomes Ribeiro. O capital social encontra-se
totalmente realizado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será nomeada em
assembleia geral, ficando desde já nomeado o sócio Paulo Jorge
Amaral Gomes Ribeiro, bastando a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas carece sempre do consentimento da sociedade.
A sociedade em primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes
em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam desde já autorizados a fazer prestações suplemen-
tares de capital até 75 000 euros e suprimentos de igual valor de
acordo com as condições a aprovar previamente em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais quando a lei não exigir outras formalidades
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Fica expressamente interdito aos sócios obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, sob pena de ime-
diata caducidade dos seus mandatos e incorrem na responsabilidade
civil e criminal que lhes couber por tais actos e contratos.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16874781
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BURACO IDEAL � SOCIEDADE
DE PINTURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4452;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010816.

Certifico que entre António Carlos de Almeida Buraco e Maria do
Nascimento Gonçalves Trindade Buraco foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Buraco Ideal � Sociedade de Pinturas
Auto, L.da, e vai ter a sua sede na Carreira do Tiro, Alto do Caça-
dor, freguesia de Rio de Loba, concelho de Viseu.

§ único. Fica desde já a gerência da Sociedade autorizada a mudar
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes,
podendo também deliberar o estabelecimento em território nacio-
nal ou estrangeiro de sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação local.

2.º

O seu objecto social consiste na pintura automóvel, serviço bate-
-chapas, reparação mecânica, serviço de manutenção automóvel.

3.º

O capital social é de 6000 euros (correspondente a 1 200 892$),
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e é formado por duas
quotas iguais cada uma do valor de 3000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

4.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que
a Sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral. Poderão também, efectuar prestações
suplementares de capital à Sociedade, até ao montante global de
50 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade em as-
sembleia geral, convocada para esse fim.

5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, pertence ao
sócio António Carlos de Almeida Buraco, que desde já fica nomeado
a gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos
os seus actos e contratos.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a:
1) Celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da Sociedade,

no âmbito do respectivo objecto, ou que sejam necessários para a
satisfação dos seus fins sociais;

2) A adquirir para a Sociedade participações em sociedades com
objecto diferente daquele que aquela exerce.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16873505

EDIBÉRICA � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÕES IBÉRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1775;
identificação de pessoa colectiva n.º 502257261; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 77/20010927.

10 � Apresentação n.º 77/20010927.
Designação de Merciano da Silva Figueiredo Caetano, como ge-

rente, desde 30 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 15351653

TÁXIS PRAZERES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 472; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500279675; número e data da
apresentação: 75/27062001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

2 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871154

ALFREDO ALMEIDA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 478; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500562512; número e data da
apresentação: 77/20010627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

2 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16871170

DERMOLABE � LIMPEZA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1528;
identificação de pessoa colectiva n.º 501904190; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 76/20010927.

13 � Apresentação n.º 76/20010927.
Designação de Merciano da Silva Figueiredo Caetano, como ge-

rente, desde 30 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 15351629

SOCIEDADE VISEENSE DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 247; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500269564; inscrição n.º 16; nú-
mero e data da apresentação: 74/20010927.

16 � Apresentação n.º 74/20010927.
Designação de Merciano da Silva Figueiredo Caetano, como ge-

rente, desde 30 de Junho de 2001.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 15351637

FOTO RITUAL � FOTOGRAFIA DIGITAL
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4449;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20010814.

Certifico que entre Daniel João Morato Antunes e Marcelo Rico
Saraiva foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a fuma Foto Ritual � Fotografia Digital e
Informática, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 43, fracção
A, esquina da Rua de Alexandre Lucena e Vale, freguesia do Coração
de Jesus, da cidade e concelho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e constituir,
transferir ou extinguir sucursais agências, filiais, delegações ou ou-
tras formas de representação em território nacional.

3.º

Tem por objecto o comércio de fotografia, revelação fotográ-
fica, vídeo e informática.
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4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do respectivo capital social, por deliberação unânime da as-
sembleia geral.

6.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe ao sócio Marcelo Rico Saraiva,
desde já nomeado gerente, obrigando-se a sociedade em todos os actos
e contratos, com a sua assinatura.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
social, cabendo à sociedade em primeiro lugar e aos sócios em se-
gundo o direito de preferência.

8.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, os herdeiros nomearão
de entre si, no prazo de 90 dias, um que a todos represente, enquan-
to a respectiva quota se mantiver indivisa.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota por acordo dos
sócios e com o consentimento do respectivo titular e ainda, com-
pulsivamente em caso de falência ou insolvência do titular ou quan-
do a quota for objecto de penhora, arresto ou arrolamento, venda
ou adjudicação judicial e no caso de cedência, sem prévio consenti-
mento da sociedade.

2 � Em qualquer dos casos, o valor da contrapartida da amorti-
zação será calculado com base no último balanço aprovado.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16873122

FRISLAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4415;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/010717.

Certifico que entre Armando Morgado da Costa e Maria do Céu
Morgado da Costa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma FRISLAR � Sociedade de Constru-
ções, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Paçô, freguesia de Lordosa,
concelho de Viseu.

2.º

A gerência da Sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

4.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Armando Morgado da
Costa, e outra de 1000 euros, pertencente à sócia Maria do Céu
Morgada da Costa.

5.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a Sociedade em todos os actos e contratos, judicial 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 ca-
recer gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação unânime dos votos dos sócios.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro Martelo Magalhães.
16870549

ALFREDO LOPES & JOSÉ OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3947;
identificação de pessoa colectiva n.º 504817515; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 42/010817.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Alfredo Marques Lopes e Edite Maria
Cruz da Silva Lopes.

Mais certifico José Gonçalves de Oliveira autorizou que o seu
apelido «José Oliveira» continue a fazer parte da firma social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro Martelo Magalhães.
16874340

AUTOPACDANI � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4454;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010817.

Certifico que entre Armindo Ferreira Pacheco Gomes e Heloísa
Fátima de Oliveira Gomes Pacheco foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AUTOPACDANI � Comércio de
Automóveis, L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 2, ao Vermum,
freguesia do Campo, 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 de automóveis usados.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é da quan-
tia de 25 000 euros, correspondente a 5 012 050$, e é formado por
duas quotas iguais de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada
um deles sócios, Armindo Ferreira Pacheco Gomes e Heloísa Fáti-
ma de Oliveira Gomes Pacheco.

Do referido capital já se encontra realizado metade de cada quo-
ta, devendo a restante metade ser realizada no prazo de 90 dias.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, será nomeada em assembleia geral extraordinária, a convocar
expressamente para o efeito.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.
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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 exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
150 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
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.

A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro Martelo Magalhães.
16871219

HENRIQUE ALMIRO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4314;
identificação de pessoa colectiva n.º 504659367; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 21/010816.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas, em 10 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16874722

IRMÃOS COSTA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1353;
identificação de pessoa colectiva n.º 501626719; número e data
da apresentação: 80/20010627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16872690

TRANSPORTES JOSÉ CORREIA MARQUES
& FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 481; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500425973; número e data da
apresentação: 78/20010627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16872703

PLANIBIL � CENTRO DE CONTABILIDADE
E MECANOGRAFIA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 862.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 16873068

VALLE & RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 745; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500665567; número e data da
apresentação: 74/20010627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16872711

GABIFONSECA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3565;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213954; número e data
da apresentação: 14/20010627.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 16872614

ROSFERAL � METALÚRGICA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3653;
identificação de pessoa colectiva n.º 504469720; número e data
da apresentação: 173/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16871189

VISCLÍNICA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2637;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282324; número e data
da apresentação: 152/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870395

COMEROISAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1316;
identificação de pessoa colectiva n.º 501594493; número e data
da apresentação: 155/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870409

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS DA QUINTA DA CASCATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1267;
identificação de pessoa colectiva n.º 501513469; número e data
da apresentação: 156/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870417
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BEIROCLIMA � SOCIEDADE CLIMÁTICA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2856;
identificação de pessoa colectiva n.º 503527548; número e data
da apresentação: 160/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870433

EMISILGAR IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3585;
identificação de pessoa colectiva n.º 504251228; número e data
da apresentação: 157/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2000 na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 16870425

VOUZELA

IMOVISEU � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 51/
880923; identificação de pessoa colectiva n.º 502040670; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/010904.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo da designação, em 22 de Maio de 2001, do gerente, José
Lopes Ribeiro.

Duração do mandato: anos de 2001 a 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964748

FERNANDO BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 271/
010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010914.

Certifico que entre Fernando Manuel Pereira, casado com Isabel
Maria Mendes Sousa na comunhão de bens adquiridos, residente em
Loumão, Queirã, Vouzela, e Isabel Maria Fernandes Sousa, casada
com o sócio anterior e com a mesma residência, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato de teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Brito, L.da, tem a sua sede
no lugar de Loumão, da freguesia de Queirã, concelho de Vouzela.

§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro local, bem como criar sucursais, delega-
ções, escritórios e outras formas de representação em qualquer par-
te do território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e instalação de
equipamentos de aquecimento central; ar condicionado; canalização
e assistência técnica.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
3000 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Pereira Brito, e
uma de 2000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Mendes Sousa.

4.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até
ao montante de 24 vezes o capital então existente, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que deliberar o reembolso.

5.º

1 � A gerência, dispensada de caução, com ou sem, remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas depende da autorização da sociedade e, no caso
de a autorização ser concedida, fica reservada à sociedade, em pri-
meiro lugar e aos demais sócios em segundo lugar o direito de pre-
ferência. Preferindo mais de um sócio, será a sua quota dividida e
cedida na proporção das que possuírem os preferentes.

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada, ou, por qualquer ou-

tra forma, sujeita a apreensão judicial;
c) Quando o sócio seja exonerado ou excluído.
Salvo acordo em contrário, o preço da amortização será o cor-

respondente ao valor nominal da quota, acrescido da corresponden-
te parte nos fundos de reserva, e o pagamento efectuar-se-á de pronto
ou dentro do prazo que a sociedade fixar, mas neste caso, com juro
igual à taxa do desconto do Banco de Portugal.

8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com uma antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Todas as questões entre a sociedade e os sócios serão sempre re-
solvidas no foro da comarca de Vouzela, com expressa renúncia a
qualquer outro.

10.º

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade adquirin-
do equipamentos necessários ou convenientes e assumindo todas as
despesas daí decorrentes, ficando desde já a gerência autorizada a
efectuar da conta aberta em nome da sociedade na agência da Caixa
Geral de Depósitos, em Vouzela, os levantamentos para tanto ne-
cessários, bem assim ao pagamento das despesas com a constituição
da sociedade, designadamente desta escritura, registos, publicações.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 16964730

SIBAFIL � PREFABRICADOS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 184/
970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503969184; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/010925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 10 024 100$ (50 000 euros),
tendo sido alterados os artigos 4.º e 5.º, que passaram a ter a redac-
ção infra descrita:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integralmente
realizado.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções nomina-
tivas, com o valor nominal de 5 euros cada uma, em títulos de 1,
10, 100, 500 ou 1000 acções.

2 � As acções poderão revestir forma meramente escritural, sendo
estas e as que forem tituladas reciprocamente convertíveis, dentro
dos limites e nas condições legalmente estabelecidas.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respecti-
va pasta.

Conferida, está conforme.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 16964799
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AUTO TÁXIS ARLINDO SIMÕES FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 270/
010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010911.

Certifico que entre Arlindo Simões Fernandes, casado com Ilda
Marques Fernandes na comunhão de bens adquiridos, residente em
Novais, Alcofra, Vouzela, Ilda Marques Fernandes, casada com Ar-
lindo Simões Fernandes e com ele residente, António Simões Fer-
nandes Ramos, casado com Julieta Simões Dias Ramos na comunhão
de bens adquiridos, residente em Viladra, Alcofra, Vouzela, Julieta
Simões Dias Ramos, casada com António Simões Fernandes Ramos
e com ele residente, e Vítor Manuel Fernandes, solteiro, maior, re-
sidente em Novais, Alcofra, Vouzela, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato de teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Arlindo Simões Fernan-
des, L.da, com o cartão provisório de identificação de pessoa colec-
tiva e entidade equiparada P 505519275 e com o código de activi-
dade n.º 60 220.

2.º

A sede da sociedade fica instalada no lugar de Novais, freguesia de
Alcofra, concelho de Vouzela.

A gerência poderá, por simples deliberação da assembleia geral,
deslocar a sede da sociedade, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer e
veículos automóveis ligeiros de passageiros também designados por
transportes em táxi.

4.º

O capital social, em dinheiro, é de 10 000 euros, correspondente
a 2 004 820$, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e
representado por cinco quotas: duas de 1750 euros, pertencentes aos
sócios António Fernandes Ramos e a Julieta Simões Dias Ramos,
uma a cada sócio, duas de 2500 euros, pertencentes aos sócios Ilda
Marques Fernandes e a Vítor Manuel Fernandes, uma a cada sócio, e
uma de 1500 euros, pertencente ao sócio Arlindo Simões Fernan-
des.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios António Simões
Fernandes Ramos, Ilda Marques Fernandes e Vítor Manuel Fernan-
des, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seu actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas dos três gerentes, podendo os ac-
tos de mero expediente serem assinados por qualquer um dos gerentes.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios na
proporção das suas quotas no capital da sociedade por deliberação
da assembleia geral, até ao montante de 25 000 000$, na propor-
ção das respectivas quotas.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com uma antecedência mínima de 15 dias, salvo
quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, bem como proceder
aos levantamentos necessários ao giro social e bem assim ao paga-
mento das despesas com a constituição da sociedade, designadamente
desta escritura, registos, publicações, aquisição de equipamento e
compra de mercadorias e a efectuar o levantamento do capital so-
cial depositado na Caixa Geral de Depósitos, antes do registo da
sociedade, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964756

IRMÃOS GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 66/
891004; identificação de pessoa colectiva n.º 502243228; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964845

CÂNHAMO DE PORTUGAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
PRODUTOS DE CÂNHAMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 191/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504070398; data da
apresentação: 010702.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bis-
po Pimenta. 16964560

SIBAFIL � PREFABRICADOS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 184/
970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503969184; data da
apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964535

VOUGAZELA � FÁBRICA DE PASTELARIA
E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 30;
identificação de pessoa colectiva n.º 501347755; data da apresen-
tação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964527

AVICAMBRA � PRODUÇÃO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 104/
930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502904470; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965140

TELURZ � INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRICIDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 239/
000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505165562; data da
apresentação: 010627.
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Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964918

FIGUEIREDO E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 13/
870707; identificação de pessoa colectiva n.º 500440670; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965027

TECZEL � CENTRO TÉCNICO
DE ELECTRODOMÉSTICOS DE VOUZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 86/
910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502606274; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965000

CAMPITÁXI � SERVIÇOS DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 226/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504591584; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965329

INDUSER � INDÚSTRIA SERRANA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 42/
870817; identificação de pessoa colectiva n.º 501863842; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965310

LIMA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 176/
961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503792403; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965302

DANTAL � FERRAMENTAS DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 54/
890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502113251; data da
apresentação: 010626.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965299

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO TORRES E TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 76/
900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502410477; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965175

DIAS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 57/
890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502115785; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965183

PAPELZEL � COMÉRCIO DE LIVRARIA
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 194/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504122754; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965132

MONOREBOCO � REBOCOS DE MONOMASSAS
PROJECTADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 240/
001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505144050; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965400

CUNIAPI � SOCIEDADE DE CUNICULTURA
E APICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 92/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502877863; data da
apresentação: 010629.
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Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965388

VIA ROMANA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 182/
970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503913472; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965396

ANABELA & FERREIRA � SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 166/
960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503666858; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965370

SEQUEIRA & SEQUEIRA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 25/
860124; identificação de pessoa colectiva n.º 501643109; data da
apresentação: 010726.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bispo
Pimenta. 16965361

AVIÁRIO DO VALE � PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 119/
930927; identificação de pessoa colectiva n.º 503060950; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965345

T E T � MULTIELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 124/
931223; identificação de pessoa colectiva n.º 503108596; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965337

MULTITÉCNICA � MOTORIZADAS E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 36/
870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501819746; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965353

VOUGA TÊXTIL � CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 101/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 502882077; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965159

FERNUSIL � PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS
E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 46;
identificação de pessoa colectiva n.º 501956794; data da apresen-
tação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965086

AUTO ELÉCTRICO DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 170/
961008; identificação de pessoa colectiva n.º 503751561; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965108

PADARIA SIMÕES & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 215/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504472917; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965116

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE LOUMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 203/
980807; identificação de pessoa colectiva n.º 504205919; data da
apresentação: 010628.
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Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965124

MANUEL DIAS & PRIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 75/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502410469; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965094

DIAS E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 41/
870817; data da apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965060

ARTITRADIÇÃO � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 174/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503770590; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965043

IRMÃOS CORREIA FIGUEIREDO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 208/
990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504504959; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964993

AREDES SERRALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 106/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502945893; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964977

LARVOUGA � COMÉRCIO GERAL
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 181/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503860808; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964969

SERRA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 44;
data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964950

DERIVA SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 186/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504013572; data da
apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964942

ITAF � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIO
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 81/
901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502448075; data da
apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964926

FLOR DO ZELA � FABRICO DE PÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 145/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503445363; data da
apresentação: 010626.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964900

HENRIQUES, SANTOS & ALMEIDA
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 139/
950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503340430; data da
apresentação: 010626.
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Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964870

AVILAFÕES � AVIÁRIOS DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 128/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503147923; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964853

IRMÃOS CORREIA FIGUEIREDO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 208/
990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504504959; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965019

SILO AGRÍCOLA FOZELA � PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 206/
990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504387790; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965035

AUTOS DE ALUGUER SENHORA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 1/840508;
identificação de pessoa colectiva n.º 500468591; data da apresen-
tação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16965051

AUTO GIESTEIRA � BATE CHAPAS E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 229/
000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504781219; data da
apresentação: 010628.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964985

POLIVOUGA � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 19;
identificação de pessoa colectiva n.º 501344900; data da apresen-
tação: 010627.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto
Bispo Pimenta. 16964934
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AVISO

1 � Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2002 em suporte papel, CD-ROM e Internet.
2 � Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da res-

ponsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuída e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 � A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.
5 � Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa.

* Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Preços para 2002

1.ª série ...................................

2.ª série ...................................

3.ª série ...................................

1.ª e 2.ª séries ..........................

1.ª e 3.ª séries ..........................

2.ª e 3.ª séries ..........................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ....................

Compilação dos Sumários ...

Apêndices (acórdãos) ...........

Diário da Assembleia da Re-
   pública ....................................

Assinante papel* Não assinante papel

PAPEL (IVA 5%) CD-ROM 1.ª série (IVA 17%)

INTERNET (IVA 17%)

28 067

28 067

28 067

52 206

52 206

52 206

73 006

  9 336

15 076

18 204

140,00

140,00

140,00

260,40

260,40

260,40

364,15

  46,57

  75,20

 90,80

EscudosEuros Assinante papel* Não assinante papel

Assinatura CD mensal ................................................
Assinatura CD histórico (1974-1999) .....................
Assinatura CD histórico (1990-1999) .....................
CD histórico avulso ...................................................

1.ª série ........................................................................
2.ª série ........................................................................
Concursos públicos, 3.ª série ...................................

Euros

167,60
473,85
224,45
 67,35

Escudos

33 601
94 998
44 998
13 502

Escudos

 42 643
100 041
 50 020
 13 502

Euros

212,70
499,00
249,50
 67,35

Escudos

13 523
13 523
13 523

Euros

67,45
67,45
67,45

Escudos

17 683
17 683
17 683

Euros

88,20
88,20
88,20

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52
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