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1. Concursos públicos

PARTE A

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior de Economia e Gestão

Anúncio

Concurso público n.º 4/2001-Publicações/ISEG, para assi-
natura de publicações periódicas para a Biblioteca do
ISEG relativas ao ano de 2002.

1 � Entidade adjudicante � ISEG � Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, Serviço de Logística e Apoio Técnico, Rua do
Quelhas, 6, 1200-781 Lisboa, Portugal (telefone: 213925800; fax:
213925895).

2 � Objecto do concurso público:

a) Assinatura de diversas publicações periódicas para a Biblio-
teca do ISEG para o ano de 2002, nas quantidades e títulos
constantes do caderno de encargos;

b) A esta aquisição corresponde a classificação 22130000-0 �
Jornais, revistas e outras publicações periódicas, a que se
refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/96, do Conselho, de
29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado 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 1998.

3 � Local de entrega � o endereço referido no n.º 1 deste aviso.
4 � Prazo de execução � os títulos editados de 1 de Janeiro de

2002 a 31 de Dezembro de 2002.
5 � [...]
6 � [...]
7 � [...]
8 � Não serão admitidas propostas divergentes ou com alterna-

tivas às cláusulas do caderno de encargos.
9 � São requisitos obrigatórios para concorrer a este concurso os

constantes nos pontos 3 a 7 do programa do concurso.
10 � A forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes

é a constante do n.º 3 do caderno de encargos.
11 � a) O programa e o caderno de encargos podem ser con-

sultados e pedidos no endereço e serviço referidos no n.º 1 deste
aviso.

b) Até à data do acto público podem ser solicitados e consultados
os documentos do processo do concurso indicados no n.º 11, alínea a),
de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 ho-
ras, sem encargos para os concorrentes.

12 � a) As propostas devem ser dirigidas à entidade mencionada
no n.º 1 deste aviso e entregues no mesmo endereço.

b) As propostas serão entregues até às 17 horas do último dia do
prazo 20 dias contados a partir da data da publicação do aviso no
Diário da República.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declara aceitar prevalência sobre os respectivos origi-
nais.

13 � A abertura das propostas terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para apresentação das propostas, no en-
dereço referido no n.º 1 deste aviso, podendo assistir à sessão do
acto público qualquer interessado e apenas intervir os concorrentes
ou os seus representantes devidamente credenciados.

14 � A adjudicação do contrato será efectuada de acordo com o
critério constante do ponto n.º 12 do programa do concurso.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 90 dias contados da data de abertura das propos-
tas, considerando-se o prazo prorrogado se os concorrentes nada
recorrerem em contrário.

16 � A entidade a quem seja adjudicado o contrato prestará a
caução de 5 % do valor total do contrato, com exclusão do IVA,
nos termos do ponto n.º 6.4 do caderno de encargos.

17 � Não foi publicado anúncio de informação prévia para efei-
tos do presente concurso.

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

República � 12 de Dezembro de 2001.
20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 12 de Dezembro de 2001.

12 de Dezembro de 2001. � O Presidente do Conselho Directi-
vo, António Mendonça. 01-2-18 827

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Anúncio

Concurso público internacional para fornecimento de
refeições com transporte para os refeitórios da Câmara
Municipal de Cascais (processo C-4277/2001).

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Cascais,
Praça 5 de Outubro, 9, 2754-501 Cascais (telefone: 214825000; fax:
214865977), Portugal.

2 � O presente concurso tem por objecto o fornecimento de
refeições com transporte para os refeitórios da Câmara Municipal
de Cascais.

a) A referência à Classificação Estatística de Produtos de Activi-
dade é a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conse-
lho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998 � divisão 55 � Serviços de alojamento e restauração,
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categoria 55.51.1 � Serviços de refeições em cantinas, subcatego-
ria 55.51.10 � Serviços de refeições em cantinas.

b) O valor base estimado do fornecimento das refeições e trans-
porte é de 45 000 000$, com exclusão do IVA (224 459,05 euros).

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
3 � O fornecimento do serviço deverá ser efectuado no conce-

lho de Cascais, nos seguintes locais:

a) Refeitório central com cozinha � espaço das oficinas da
CMC. (Prevê-se que durante o 1.º semestre de 2002 a co-
zinha central seja transferida para as novas oficinas muni-
cipais, localizadas na Adroana, freguesia de Alcabideche, com
a construção de uma nova cozinha.);

b) Refeitório/bar da Adroana (a ser criado);
c) Refeitório/bar dos Paços do Concelho;
d) Bar do edifício do Pão de Açúcar.

4 � O fornecimento das refeições com transporte a realizar no
âmbito do contrato deverá ser integralmente executado no prazo de
um ano, podendo ser renovável por igual período caso não seja
denunciado pelas partes com antecedência de três meses do término
do prazo previsto.

A data para o início da prestação do serviço objecto do presente
concurso é após assinatura do contrato.

5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e estejam autorizadas a pres-
tar os serviços objecto do presente concurso.

6 � Eventual exigência de indicação, pelos participantes, dos
nomes e habilitações profissionais dos responsáveis pelos serviços a
prestar � (Não aplicável.)

7 � O fornecimento das refeições e transporte é por preço glo-
bal para a totalidade do que é pretendido pela CMC.

8 � Não são admitidas propostas com variantes, para efeitos do
artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os con-
correntes devem preencher são os indicados nos n.os 2 e 3 do ar-
tigo 11.º do programa de concurso.

10 � Se se tratar de um grupo de concorrentes, estes devem de-
clarar a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, de acordo com o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

11 � a) O programa de concurso, caderno de encargos, cláusulas
técnicas e outros elementos complementares poderão ser examina-
dos na Divisão de Aprovisionamento, Secção de Compras, na Tra-
vessa de Afonso Sanches, 7, 1.º, em Cascais, todos os dias úteis, das
9 às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, até ao dia
e hora do acto público do concurso.

b) No caso de pretenderem o envio dos referidos documentos pelo
correio, deverão formular esse pedido até 15 dias antes do termo
para apresentação das propostas, enviando cheque à ordem do te-
soureiro da Câmara Municipal de Cascais.

c) Até à data limite de entrega das propostas e dentro do horário
referido no n.º 11, alínea a), poderão ser obtidas cópias autentica-
das dessas peças, mediante o pagamento de 24 219$, com IVA in-
cluído (120,80 euros).

12 � a) As propostas devem ser entregues directamente ou envi-
adas, através de carta registada e com aviso de recepção, para Divi-
são de Aprovisionamento, Secção de Compras, Travessa de Afonso
Sanches, 7, 1.º, 2750-283 Cascais, Portugal.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e 30 mi-
nutos do dia 7 de Fevereiro de 2002.

c) As propostas deverão ser redigidas em português, assim como
todos os documentos que as acompanham, sendo aplicável, relati-
vamente a estes últimos, o disposto no n.º 1 do artigo 51.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 Junho.

13 � a) Pelas 10 horas do dia 8 de Fevereiro de 2002, na sala
das sessões dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Cascais,
sito na Praça 5 de Outubro, 9, em Cascais, procede-se, em acto
público, à abertura dos invólucros recebidos.

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

14 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta considerada mais vantajosa, de acordo com os cri-
térios indicados por ordem decrescente de importância, que são as
seguintes:

1.º Qualidade e adequação alimentar face ao objecto do con-
curso;

2.º Adequação quantitativa do pessoal de apoio a cada refei-
tório;

3.º Preço.

15 � As propostas são válidas por 90 dias contados do acto pú-
blico do concurso.

16 � A caução a prestar, nos termos do artigo 69.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, será de valor correspondente a 5 % do preço total
de adjudicação, com exclusão do IVA.

17 � Não houve publicação de 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 Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 12 de Dezembro de 2001.

20 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 12 de Dezembro de 2001.

21 � Este anúncio foi enviado para o Serviço de Publicação Ofi-
ciais das Comunidades Europeias em 12 de Dezembro de 2001.

10 de Dezembro de 2001. � O Vereador da Área Financeira,
Mendes do Carmo. 4-1-8073

Anúncio

Concurso público para a empreitada «Ligação da EN 6 à
rotunda de São Pedro do Estoril � Passagem inferior
sob o caminho de ferro» � Obra n.º 2.11.1.50.

1 � A entidade que põe a obra a concurso é a Câmara Municipal
de Cascais (CMC), sita na Praça 5 de Outubro, 2754-501 Cascais
(telefone: 214825000; telefax: 214868884).

2 � Por deliberação desta Câmara Municipal de 29 de Agosto de
2001, é aberto concurso público, nos termos do artigo 80.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) O local da empreitada será no concelho de Cascais.
b) A empreitada é designada por «Ligação da EN 6 à rotunda de

São Pedro do Estoril � Passagem inferior sob o caminho de fer-
ro», constando da realização dos seguintes trabalhos: arranjos ex-
teriores, remodelação da instalação eléctrica, remodelação da ins-
talação de telecomunicações, rede de rega e diversos, sendo o preço
base do concurso de 793 550 916$ (3 958 215,28 euros), com
exclusão do IVA.

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os trabalhos
preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pelas obras
que integram a empreitada, sendo referenciados segundo a Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividades (CPA), a que se re-
porta o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993, de acordo com as seguintes classes: 45.11, 45.21
e 45.23.

4 � O prazo máximo de execução é de 300 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados, nas condições do caderno de encargos.

5 � Consulta do processo:

a) O processo de concurso e os documentos complementares
podem ser examinados, durante as horas normais de expe-
diente, na Repartição Administrativa de Obras e Conserva-
ção da CMC, sita na Rua José Joaquim de Freitas, 2, 2750-
-404 Cascais. Os pedidos de cópias das peças poderão ser
feitos para a Repartição Administrativa acima mencionada
até 15 dias antes do fim do prazo para a apresentação das
propostas;

b) O custo de cada conjunto daquelas cópias é de 120 000$
(598,56 euros), mais IVA à taxa legal em vigor, valor
que poderá ser pago em numerário ou através de cheque
passado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Cascais.

6 � a) As propostas devem dar entrada na Repartição Adminis-
trativa de Obras e Conservação da CMC, sita na Rua José Joaquim
de Freitas, 2, 2750-404 Cascais, até às 16 horas e 30 minutos do
33.º dia contínuo subsequente, contado a partir do dia seguinte à
data de publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, na Repartição
Administrativa de Obras e Conservação da CMC, sita na Rua José
Joaquim de Freitas, 2, 2750-404 Cascais. Se o envio da proposta
for feito pelo correio, o concorrente será o único responsável se a
proposta chegar à morada referida depois de esgotado o prazo para
a entrada das propostas, não podendo por isso apresentar qualquer
reclamação.
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c) As propostas serão redigidas em língua portuguesa, bem como
todos os documentos que as acompanham, tendo, se for o caso, em
consideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

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

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia
útil seguinte à data indicada para entrega das propostas, na Reparti-
ção Administrativa de Obras e Conservação da CMC, sita na Rua
José Joaquim de Freitas, 2, 2750-404 Cascais.

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

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

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

11:
11.1 � Condições mínimas de admissão a concurso:

a) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, de que não estejam dispensados pelo n.º 1 do
artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para
os concorrentes que sejam detentores do certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas que contenha as
seguintes autorizações:

i) A classificação como empreiteiro geral de estradas na
3.ª categoria, em classe correspondente ao valor da
proposta;

ii) E das 1.ª e 6.ª subcategorias da 5.ª categoria e 2.ª, 5.ª,
9.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategoria da 6.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que res-
peitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;

b) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, de que não estejam dispensados pelo n.º 1 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para
os concorrentes que sejam titulares de certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados contendo as
autorizações referidas em i) e ii) da alínea anterior;

c) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, para os demais concorrentes previstos no ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não
detentores de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, contendo
as autorizações referidas em i) e ii) da alínea a) deste nú-
mero.

11.2 � A qualificação dos concorrentes para os efeitos do dis-
posto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será
realizada nos termos estabelecidos no documento designado «Crité-
rios para a qualificação dos concorrentes» que constitui o anexo VI
ao presente programa de concurso.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias, com início
na data do acto público do concurso, podendo ser prorrogado por
mais 44 dias por consentimento tácito dos concorrentes que nada
requeiram em contrário.

13 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes fac-
tores, com as ponderações que se indicam:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da
obra � 90 %;

b) Prazo � menor prazo de conclusão da obra � 10 %.

Cada factor será classificado de 0 a 100 pontos, sendo o valor
máximo atingível de 100 pontos.

O resultado final obtém-se pela aplicação das ponderações, em
percentagem, atrás estabelecidas às pontuações atribuídas aos facto-
res enunciados.

Quanto ao critério referente ao preço, o concorrente que apre-
sentar o melhor preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo
a classificação dos restantes concorrentes calculada pela proporcio-

nalidade inversa entre o respectivo valor e o do menor preço apre-
sentado.

Quanto ao prazo de execução, será valorizado com a pontuação
máxima de 100 pontos o concorrente que apresentar o menor pra-
zo para a execução dos trabalhos, sendo a classificação dos restan-
tes concorrentes obtida pela proporcionalidade inversa entre o res-
pectivo valor e o do menor prazo proposto.

14 � Não são permitidas variantes.

12 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Luís
Judas. 01-1-006 965

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada «Bene-
ficiação do património � Escola Profissional da Figueira
da Foz».

1 � Entidade adjudicante � a Câmara Municipal da Figueira da
Foz, sita na Avenida Saraiva de Carvalho, 3084-501 Figueira da Foz
(telefone: 233403300; fax: 233422063), é a entidade que adjudica
a empreitada.

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 � Figueira da Foz.
b) Empreitada.
c) Natureza, extensão e características gerais da obra � benefi-

ciação do património � Escola Profissional da Figueira da Foz, con-
forme os termos de referência do caderno de encargos em anexo.

O preço base de concurso é de 1 210 587,16 euros, ou 242 700 937$,
não inclui IVA, ou seja.

A sua Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA),
a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998, ou, preferencialmente, com referência ao Vocabulário
Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemen-
to do Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de
Setembro de 1996, características gerais da obra (incluindo quais-
quer opções relativamente a obras suplementares) e, se conhecido,
é da classe 45.23, categoria 45.23.1 e subcategoria 45.23.12.

O prazo de execução, contado após o auto de consignação dos
trabalhos, será de 360 dias.

A data limite para o início dos trabalhos é de 20 dias após a con-
signação.

4 � O prazo é contínuo e é contado a partir da data da consig-
nação, contando sábados, domingos e feriados.

5 � Fornecimento da documentação:

a) O processo de concurso e documentação complementar
poderão ser examinados ou pedidos na Câmara Municipal
da Figueira da Foz, sita na Avenida Saraiva de Carvalho,
3084-501 Figueira da Foz (telefone: 233403300; fax:
233422063).

Para obter o processo de concurso é necessário apresen-
tar o pedido escrito, na morada indicada no n.º 1, em tem-
po útil relativamente ao prazo fixado para a apresentação
das propostas;

b) O fornecimento do processo será efectuado nos cinco dias
seguintes ao do pedido escrito, mediante o pagamento de
349,16 euros, ou 70 000$, ao qual acresce o IVA à taxa
legal em vigor, no acto de entrega, em dinheiro ou em che-
que visado.

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

a) As propostas, documentadas, serão entregues até às 16
horas e 30 minutos do 30.º dia, contados a partir do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública; deverão ser enviadas pelo correio (CTT), sob
registo e com aviso de recepção, ou ser entregues em
mão, contra recibo, na Secção Administrativa do Depar-
tamento de Obras Municipais da Câmara Municipal da
Figueira da Foz;

b) O endereço para a entrega das propostas será o referido no
n.º 1;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, serão redigidas em português.
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7 � Abertura das propostas:

a) As pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso serão apenas os concorrentes ou seus representantes
devidamente credenciados;

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Munici-
pal da Figueira da Foz, sita na Avenida Saraiva de Carva-
lho, 3084-501 Figueira da Foz (telefone: 233403300; fax:
233422063), pelas 10 horas, no 1.º dia útil seguinte ao
termo do prazo para a entrega das propostas.

8 � Caução � para a admissão a concurso não é exigida qualquer
caução. Será exigida apenas, aquando da elaboração do contrato de
adjudicação da empreitada, a caução definitiva de 5 % do valor da
adjudicação, e em todos os pagamentos será reduzida a mesma per-
centagem para reforço dessa caução.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços,
nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março. O financiamento desta obra é garantido pelo orçamen-
to da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de em-
presas concorrentes � a indicada no n.º 7 do programa de concurso.

11 � Condições técnicas:

a) Só serão admitidos os concorrentes de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário, contendo as autorizações da natureza indi-
cada no anúncio e no programa do concurso e da classe
correspondente ao valor da proposta:

1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria � Empreiteiro
geral, a qual tem que ser de classe que cubra o valor glo-
bal da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo
da obra se enquadra;

1.ª e 8.ª subcategorias da 5.ª categoria e 3.ª subcategoria
da 1.ª categoria � Empreiteiro geral, na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeite a proposta;

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

c) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições
de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação;

d) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Co-
mércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo, desde que
apresentem os documentos necessários, conforme
artigos correspondentes 55.º, 56.º, 67.º, 68.º, 69.º e 70.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada � a adjudicação será feita à proposta de valor mais baixo,
nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, atendendo-se ao seguinte critério de apreciação:

Preço mais baixo � 100 %.

14 � Data de envio para publicação no Diário da República �
11 de Dezembro de 2001.

15 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 11 de
Dezembro de 2001.

23 de Novembro de 2001. � O Vereador em exercício, com fun-
ções delegadas, Luís Miguel Pereira de Almeida. 05-1-034 814

Anúncio

Concurso público para operação de locação
financeira imobiliária

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal da Figueira da
Foz, edifício dos Paços do Município, Avenida Saraiva de Carvalho,

3084-501 Figueira da Foz (telefone: 233403300; fax: 233403314).
O horário de funcionamento dos serviços é das 9 às 18 horas.

2 � Prestação de serviços de locação financeira � a prestação
de serviços de locação financeira imobiliária corresponde à cate-
goria 65.21.1, subcategoria 65.21.10, da Classificação Estatística
de Produtos de Actividade, a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de
Junho de 1998.

3 � Objecto do concurso:

a) O presente concurso tem por objecto a celebração de con-
trato de locação financeira imobiliária do prédio urbano sito
na Rua das Parreiras, inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo 4962, da freguesia de São Julião, concelho da Fi-
gueira da Foz, descrito na 1.ª Conservatória do Registo
Predial da Figueira da Foz, na ficha 1042, da mesma fre-
guesia, destinado à instalação de serviços de consultas de
apoio a toxicodependentes;

b) O prédio urbano descrito é propriedade de Maria Celeste
Otão Ferreira e Maria Lucília Otão Ferreira Gravato e a
sua venda será directamente efectuada pelas próprias;

c) O montante global da operação de locação financeira é de
144 651,39 euros � 29 000 000$.

4 � Duração e outros elementos essenciais do contrato:

a) O contrato terá a duração de 25 anos, nos termos contra-
tuais definidos no caderno de encargos;

b) Periodicidade de pagamento das rendas � trimestral e pos-
tecipada;

c) Valor residual � 8 %.

5 � Qualificação dos concorrentes � somente se podem apre-
sentar a concurso instituições de crédito devidamente constituídas
e autorizadas pela entidade competente (Banco de Portugal), nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezem-
bro, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 246/95,
de 14 de Setembro, e 232/96, de 5 de Dezembro (rectificado pela
Declaração n.º 232/96, Diário da República, de 31 de Janeiro de
1997, Rectificação n.º 4-E/97), e demais legislação aplicável, que
regula o processo de estabelecimento e o exercício da actividade
das instituições de crédito, entre as quais se incluem as sociedades
de locação financeira e que exerçam a sua actividade há mais de
três anos.

6 � Propostas variantes � não são admitidas propostas varian-
tes ou com condições divergentes das previstas no caderno de en-
cargos.

7 � Condições de carácter profissional, financeiro e técnico �
para avaliação destas condições os concorrentes devem apresentar,
obrigatoriamente, a documentação indicada nas alíneas a), b), c), d),
f) e g) do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

8 � Agrupamento de empresas concorrentes:

a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista, no momento do acto
público do concurso, qualquer modalidade jurídica de associa-
ção, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
as condições legais adequadas ao exercício da actividade de
locação financeira imobiliária;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação das propostas, mas as empresas agrupadas
concorrentes serão responsáveis, perante a Câmara Muni-
cipal da Figueira da Foz, pela manutenção da sua proposta,
com as legais consequências;

c) Sempre que um agrupamento de empresas pretenda apre-
sentar proposta a concurso, nos termos dos números ante-
riores, basta que no acto público do concurso instruam a
sua proposta com documento assinado por quem obriga as
empresas agrupadas manifestando a intenção de se consti-
tuírem em consórcio no caso de lhes vir ser adjudicada a
prestação de serviços;

d) No caso do número anterior, cada uma das empresas agru-
padas deve apresentar todos os documentos de habilitação
exigidos no programa de concurso, conforme prescreve a
alínea b) do n.º 9 do anúncio;

e) Sendo a adjudicação feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração
do contrato, na modalidade de consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária.
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9 � Designação e endereço da entidade a quem podem ser pe-
didos o programa de concurso e o caderno de encargos, data limi-
te para apresentação de pedidos de documentos e preço dos mes-
mos:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser pedidos e obtidos na Secção de Compras do Departa-
mento de Planeamento e Finanças da Câmara Municipal
da Figueira da Foz, no endereço indicado no n.º 1 deste
anúncio;

b) A data limite para apresentação dos pedidos dos do-
cumentos � assinalados na alínea anterior � termina no
10.º dia anterior à data limite de apresentação das pro-
postas;

c) Os documentos serão fornecidos através do pagamento de
1000$, acrescido da taxa do IVA em vigor, a pagar em
numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal da Figueira da Foz.

10 � Local de recepção das propostas � as propostas devem ser
entregues em mão ou enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio.

11 � Data e hora limites da recepção das propostas � as pro-
postas devem ser apresentadas até às 17 horas do dia 16 de Janeiro
de 2002.

12 � Data, hora e local de abertura das propostas � o acto pú-
blico de abertura das propostas terá lugar na morada indicada no
n.º 1, pelas 10 horas, no dia útil imediatamente a seguir ao término
para entrega das propostas, podendo assistir qualquer interessado e
intervir os representantes dos concorrentes, desde que devidamente
credenciados.

13 � Critérios de adjudicação do contrato e sua ordenação:

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

Valor da renda (trimestral e postecipada), com pon-
deração da taxa de juro nominal praticada e
indexante, processo de indexação, spread aplicá-
vel, outros encargos financeiros, administrativos e
outros � 80 %;

Limite superior à taxa de referência � 20 %;

b) A Câmara Municipal da Figueira da Foz reserva-se o direi-
to de não proceder à adjudicação se qualquer das propostas
não for conveniente aos interesses públicos e objectivos
prosseguidos com o presente concurso.

14 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de 60
dias contados da data de sessão de abertura das propostas.

15 � Publicação de anúncio � este anúncio foi enviado para
publicação na 3.ª série do Diário da República em 11 de Dezembro
de 2001.

16 � Data de recepção � a recepção deste anúncio, para publi-
cação, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., foi em 11 de
Dezembro de 2001.

17 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 11 de
Dezembro de 2001.

11 de Dezembro de 2001. � A Vereadora em exercício, com fun-
ções delegadas, Rosa Maria Costa Reis. 05-1-034 813

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

Anúncio n.º 6

Concurso público internacional para prestação de servi-
ços de recolha de resíduos sólidos urbanos, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Rio Maior,
Praça da República, 2040-320 Rio Maior (telefone: 243999300; fax:
243992236).

2 � Objecto do concurso público:

a) O concurso tem como objecto a prestação de serviços de
recolha e de transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU) a

destino final e o fornecimento, colocação, substituição,
manutenção, lavagem, desinfecção e desodorização de con-
tentores;

b) A Classificação Estatística do serviço pertence à divisão 90,
classe 90.00, categoria 90.00.2, subcategoria 90.00.21 e
referência CPC 94020.1 e categoria 90.00.3, subcatego-
ria 90.00.30 e referências CPC 940 c do 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.

3 � O local da prestação de serviços é em toda a área do conce-
lho de Rio Maior.

4 � O contrato terá a duração de sete anos.
5 � Só serão admitidos concorrentes cujo objecto social seja a

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos ou, no caso de um
agrupamento de empresas, pelo menos uma delas tenha como ob-
jecto social a recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos.

6 � (Não aplicável.)
7 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços

objecto do presente concurso.
8 � É proibida a apresentação de alterações às cláusulas do

caderno de encargos, bem como a apresentação de propostas
variantes.

9 � Para a apreciação das condições de carácter económico e
técnico devem os concorrentes apresentar os documentos referidos
nas alíneas b), c) e d) do artigo 35.º e alínea a) do artigo 36.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de empresas, o qual deve assumir a forma jurídica de consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária, caso lhe seja
feita a adjudicação.

11 � Documentação:

a) O caderno de encargos e programa de concurso poderão ser
consultados no Gabinete de Empreitadas e Fornecimentos,
durante as horas de expediente � das 9 às 12 horas e das
14 às 17 horas �, na Câmara Municipal de Rio Maior, Praça
da República, 2040-320 Rio Maior;

b) As cópias do processo a concurso poderão ser obtidas no
prazo máximo de quatro dias a contar da data de recepção
do respectivo pedido, desde que solicitados até ao fim do
segundo terço do prazo fixado para a apresentação das
propostas;

c) O pedido deve ser formalizado por escrito e endereçado à
Câmara Municipal de Rio Maior (Gabinete de Empreitadas
e Fornecimentos), 2040-320 Rio Maior. O levantamento
do referido processo de concurso será entregue mediante o
pagamento antecipado de 30 000$, acrescido de IVA à taxa
de 17 %, em dinheiro ou cheque endossado à Câmara Mu-
nicipal de Rio Maior.

12 � Apresentação das propostas:

a) As propostas devem ser dirigidas à entidade referida no
n.º 1;

b) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do 60.º dia
(incluindo sábados, domingos e feriados), contados a partir
do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário
da República, podendo ser entregues pelos concorrentes
ou seus representantes, contra recibo, ou remetidas através
de correio, registado e com aviso de recepção, para a enti-
dade indicada no n.º 1;

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão
redigidos em língua portuguesa, de acordo com o artigo 51.º
do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho.

13 � Acto público do concurso � o acto público terá lugar
no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça
da República, Rio Maior, pelas 10 horas do dia útil que se seguir
ao termo do prazo para a entrega das propostas, podendo assistir
ao mesmo qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados
para tal.

14 � Critério de adjudicação � o critério no qual se irá basear a
adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, nos
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termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, tendo em consideração os seguintes factores:

Preço unitário por tonelada de lixo transportado e depositado
a destino final � 30 %;

Conteúdo da proposta técnica apresentada com base no ar-
tigo 11.º do programa de concurso � 30 %;

Condições de pagamento � 10 %;
Valorização do equipamento da Câmara Municipal de Rio Maior

(viaturas/equipamentos) � 10 %;
Preço global/mês para lavagem, desinfecção e desodorização de

contentores � 10 %;
Preço unitário para fornecimento de novos contentores de

110 l, 240 l, 800 l e 1100 l, segundo modelo a aprovar �
5 %;

Preço por tonelada para recolha de resíduos vulgarmente desig-
nados por «monstros» � 5 %.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante um período de 60 dias úteis contados da data limite para a sua
entrega, considerando-se este prorrogado por iguais períodos se aque-
les nada requererem em contrário.

16 � Prestação da caução � ao adjudicatário será exigida caução
correspondente a 5 % do valor total da adjudicação, sem IVA.
A prestação da caução deverá ser efectuada numa das seguintes mo-
dalidades: por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou ga-
rantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária, ou seguro-
-caução.

17 � Não há publicação prévia de anúncio indicativo.
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.

19 � Enviado para publicação no Diário da República em 7 de
Dezembro e na mesma data para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

7 de Dezembro de 2001. � A Vereadora, Maria José Gonçalves
Lopes Barra. 10-1-114 961

ENTIDADES PARTICULARES

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada de
acessibilidades ao Bessa � Avenida paralela ao sector
poente entre a Rua Direita de Campinas e a Rua Dr.
Alberto Macedo.

Artigo 1.º

O presente concurso é promovido pela Gestão de Obras Públicas
da Câmara Municipal do Porto, E. M., abreviadamente designada
por GOP, E. M., com sede na Rua Monte dos Burgos, 12, 4250
Porto (telefone: 228339300; fax: 228339310).

Artigo 2.º

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

Artigo 3.º

a) Os trabalhos de empreitada serão executados no prolongamen-
to da Rua Mota Pinto e envolvente, na cidade do Porto.

b) A empreitada designa-se «Acessibilidades ao Bessa � Avenida
paralela ao sector poente entre a Rua Direita de Campinas e a Rua
Dr. Alberto Macedo», envolve a execução dos trabalhos de execu-
ção de arruamentos, instalações e equipamentos eléctricos e de te-
lecomunicações, infra-estruturas de águas residuais e de águas residu-
ais pluviais, infra-estruturas de águas de abastecimento e
infra-estruturas de distribuição de gás, e tem a classificação seguinte:
códigos 45231144-6, 45231200-7, 45214600-6, 45214100-1,
45214110-4, 45214610-9, 45214620-2, 45231100-6, 45214600-6 e

45342100-7 do Vocabulário Comum para os Contratos Públicos,
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996. O preço base do con-
curso é de 83 174 000$, ou seja, 414 870,16 euros, com exclusão
de IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)

Artigo 4.º

O prazo máximo de execução da obra é de 120 dias contados
da data da sua consignação.

Artigo 5.º

a) Encontram-se patentes na sede da GOP, E. M., para consulta
ou aquisição pelos interessados, durante as horas de expediente, a
partir da data de publicação deste anúncio em Diário da Repú-
blica e até à data limite para entrega das propostas, o processo de
concurso e documentos complementares. Desde que solicitadas a
partir da data de publicação do anúncio em Diário da República e
até ao dia 1 de Fevereiro de 2002, os interessados poderão obter
cópias das peças escritas e desenhadas do processo de concurso no
prazo de seis dias contados da data da recepção do pedido escrito
na sede da GOP, E. M. Os pedidos de reserva de cópias de exem-
plares do processo de concurso poderão ser enviados por fax ou
via postal para os escritórios da GOP, E. M., com identificação
do requerente, respectivo número de contribuinte, telefone e
morada.

b) As cópias do processo de concurso serão entregues aos reque-
rentes mediante o pagamento de 80 000$, acrescidos de IVA cal-
culado à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro ou em cheque à
ordem da GOP, E. M., ou enviadas à cobrança, se tal for solicitado
pelos interessados no pedido de reserva.

Artigo 6.º

a) As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser entregues ou enviados pelo correio até às 17 horas do dia 8 de
Fevereiro de 2001, pelos concorrentes ou seus representantes.

b) As propostas devem ser dirigidas para a sede da GOP, E. M.,
sita na Rua Monte dos Burgos, 12, 4250 Porto.

c) As propostas e os documentos que as acompanhem são obriga-
toriamente redigidos em língua portuguesa. Quando, pela sua pró-
pria natureza ou origem, algum documento estiver redigido noutra
língua, deve o candidato fazê-lo acompanhar de tradução devida-
mente legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua prevalên-
cia, para todos e quaisquer efeitos, sobre os originais.

d) Os documentos que instruem as propostas são os indicados no
artigo 17.º do programa do concurso.

Artigo 7.º

a) Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas nele
podendo intervir os concorrentes e seus representantes, quando de-
vidamente credenciados, com o limite máximo de dois por concor-
rente.

b) O acto público do concurso realizar-se-á pelas 10 horas do dia
11 de Fevereiro de 2002

Artigo 8.º

a) O adjudicatário garantirá por caução, de valor e a prestar nos
termos indicados do processo de concurso, o exacto e pontual cum-
primento das obrigações que assuma com a celebração do contrato
de empreitada.

b) O adjudicatário contratará e manterá em vigor os seguros pre-
vistos nos termos do processo de concurso.

Artigo 9.º

A empreitada segue o regime de preço global, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março. O financiamento da empreitada será assegurado pelo muni-
cípio do Porto.

Artigo 10.º

a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
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associação, desde que todas as empresas satisfaçam as disposições
legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas e cumpram as prescrições previstas no artigo 9.º do pro-
grama.

b) No caso de a adjudicação da empreitada vier a ser feita a agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de agrupamento comple-
mentar de empresas, agrupamento europeu de interesse económico
ou em consórcio externo, sempre em regime de responsabilidade
solidária passiva.

Artigo 11.º

Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão
preencher os requisitos mínimos seguintes:

a) Serem titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas contendo as autorizações seguintes:

3.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe do valor da pro-
posta;

1.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª catego-
ria;

1.ª, 2.ª, 6.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria;
1.ª, 2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria,

correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados a que respeitam, aplicando-se o disposto nos ar-
tigos 54.º, 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

b) Preencherem, cumulativamente, os requisitos mínimos de
carácter económico-financeiro e técnico explicitados no
programa do concurso.

Artigo 12.º

As propostas manter-se-ão válidas pelo prazo de 66 dias conta-
dos do acto público do concurso, prorrogando-se, no seu termo, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por mais 44 dias.

Artigo 13.º

A empreitada será adjudicada em função do critério da proposta
economicamente mais vantajosa, por aferição dos factores e subfac-

tores seguintes, que se apresentam ambos por ordem decrescente de
importância:

Factores Subfactores Ponderação

Preço ........................ 60 %
Prazo ........................ 30 %
Qualidade técnica da

proposta ............... 10 %

Metodologia da execução
dos trabalhos ................ 40 %

Plano de trabalhos ........... 30 %
Recursos a mobilizar ....... 30 %

Artigo 14.º

Não são admitidas propostas variantes.

Artigo 15.º

Nos documentos a apresentar pelos concorrentes para avaliação
das respectivas capacidades económico-financeiras estão compreen-
didos os seguintes: formulário de indicadores financeiros segundo
modelo a fornecer pela GOP, E. M., relatório e parecer do ROC,
quando a empresa esteja obrigada a ter ROC.

Artigo 16.º

(Não aplicável.)

Artigo 17.º

(Não aplicável.)

Artigo 18.º

(Não aplicável.)

10 de Dezembro de 2001. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vítorino Pereira Ferreira. 06-1-32 886
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Instituto da Defesa Nacional

Despacho (extracto)

Por despacho de 3 de Novembro de 2001 do Ministro da De-
fesa Nacional:

Mestre Paula Cristina Cordeiro Pereira � contratada em regime de
prestação de serviços, por avença, para exercer as funções de
assessora do IDN, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/
84, de 3 de Fevereiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 299/85, de 29 de Julho, com efeitos a partir de 2 de
Novembro de 2001. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

5 de Novembro de 2001. � O Director, José Eduardo Garcia
Leandro, tenente-general. 10-2-17 108

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São João de Deus

Aviso

Por despachos do conselho de administração de 5 de Setembro
e de 9 de Outubro de 2001, respectivamente:

Celebrados contratos de prestação de serviços, em regime de tarefa,
ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 62/79, de
30 de Março, artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Feve-
reiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85, de
29 de Julho, e no artigo 1154.º do Código Civil, pelo período de
12 meses, sendo tacitamente renovados por iguais períodos, com
efeitos a partir da data que à frente de cada um se indica, com os
seguintes médicos:

Fernanda Maria de Jesus Carvalho � a partir de 8 de Setembro
de 2001.

Óscar Ambrósio Umabano � a partir de 9 de Outubro de 2001.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Novembro de 2001. � O Director, Manuel Afonso de Al-
meida Pinto. 06-2-054 828

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DO CADAVAL

Anúncio
Processo n.º 322/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Europeia de Leasing � SEL, S. A.
Requerido � Abel da Costa Ribeiro.

Susana Maria Ramos Cabaço, juíza de direito da Secção Única do
Tribunal da Comarca do Cadaval:

Faz saber que são citados os credores do requerido Abel da Costa
Ribeiro, Rua do Dr. Oliveira Salazar, 43, Dagorda, Vermelha, 2550
Cadaval, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 26 de Novembro de
2001.

5 de Dezembro de 2001. � A Juíza de Direito, Susana Maria
Ramos Cabaço. � A Oficial de Justiça, Anabela Carvalho Lucas.

03-2-45 271

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE ESPOSENDE

Anúncio

Processo n.º 825/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português.
Requerido � Luís Manuel Garcia Coutinho e outro(s).

O Dr. Coutinho de Almeida, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Esposende:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Luís Manuel
Garcia Coutinho e Olímpia Saúde Sousa Oliveira Coutinho, residen-
tes no Edifício Rodas, entrada 3, 1.º, direito, Fão, Esposende, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Novembro de 2001.

5 de Dezembro de 2001. � O Juiz de Direito, Coutinho de Al-
meida. � O Oficial de Justiça, João Manuel Lopes Ministro.

06-2-054 826

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DA GUARDA

Anúncio

Processo n.º 26/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Adevinsa � Comércio de Bebidas Alcoólicas, L.da

Requerida � Júlia da Conceição � Mercado J. C.

Carlos Miguel S. Marques, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da
Comarca da Guarda:

Faz saber que por sentença de 30 de Novembro de 2001, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência de Júlia da Concei-
ção, residente na Póvoa do Concelho, 6420 Trancoso, tendo sido
fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio
no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

8 de Novembro de 2001. � O Juiz de Direito, Carlos Miguel S.
Marques. � A Oficial de Justiça, Isabel Correia. 10-2-127 085

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 1326/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requeridos: Celso Constantino Sousa Pereira e esposa, Maria de

Fátima Moreira Moutinho Correia.

A Dr.ª Marlene Fortuna Rodrigues, juíza de direito do 2.º Juízo Cí-
vel do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Celso Con-
stantino Sousa Pereira e esposa, Maria de Fátima Moreira Mouti-
nho Correia, residentes na Rua de Ordonhe, 546, Argoncilhe, Santa
Maria da Feira, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
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10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 26 de Novembro de 2001.

28 de Novembro de 2001. � A Juíza de Direito, Marlene For-
tuna Rodrigues. � A Oficial de Justiça, Margarida Teixeira.

06-2-054 822

ORGANISMOS AUTÓNMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Escola Superior de Educação de Lisboa

Despacho (extracto)

Por despacho de 3 de Novembro de 2001 do presidente do Insti-
tuto Politécnico de Lisboa foi autorizada a celebração de contrato
de avença com Pedro Filipe Timóteo dos Santos para a Escola Su-
perior de Educação de Lisboa, com a duração de um ano, tácita e
sucessivamente renovável por iguais períodos, com efeitos a partir
da publicação no Diário da República.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2001. � A Presidente do Conselho Directi-
vo, Amália da Conceição Garrido Bárrios. 10-2-127 086

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 70/01

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador responsável pela gestão de pessoal datado de 29 de
Novembro de 2001, foram nomeados para os lugares de assistente
administrativo principal, do grupo de pessoal administrativo, exis-
tentes no quadro de pessoal da Câmara Municipal da Covilhã, os
seguintes funcionários:

Ana Maria Antunes Simões de Almeida, escalão 1, índice 215.
Ana Paula Sobreiro Tavares Galvão da Silva, escalão l, ín-

dice 215.
Carlos Alberto Dias Salguinho, escalão 1, índice 215.
João Carlos Marques, escalão 1, índice 215.
Luís Miguel Pessoa Martins, escalão 1, índice 215.
Márcia Vitória Lopes da Silva Cunha, escalão 1, índice 215.
Maria do Céu Correia Inácio, escalão 2, índice 225.

2 � As nomeações foram precedidas de concurso interno de aces-
so geral para assistente administrativo principal, do grupo de pesso-
al administrativo, aberto pelo aviso n.º 48/01, de 20 de Outubro de
2001, seguindo-se o ordenamento da lista de classificação final dos
candidatos admitidos a concurso, e obedecendo ao estipulado no
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

3 � As nomeações são feitas por urgente conveniência de servi-
ço, com data efeito a 1 de Dezembro de 2001.

4 � A aceitação do lugar por parte dos nomeados determina au-
tomaticamente a exoneração do lugar que ocupavam anteriormente.

5 � Isento de visto do Tribunal de Contas.

10 de Dezembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador Responsável pela Gestão de Pessoal, Joaquim An-
tónio Matias. 5-1-34 812

Aviso n.º 71/01

Faz-se público que o concurso interno geral com vista ao provi-
mento de um lugar de chefe da Divisão de Urbanismo e Habitação,
publicado na 3.ª série do Diário da República, de 30 de Junho de
2001, aberto pelo despacho do presidente da Câmara n.º 125/2000
e datado de 7 de Dezembro de 2000, foi anulado pelo mesmo, por

despacho datado de 23 de Novembro de 2001, com fundamento na
sua inconveniência, ao abrigo dos artigos 138.º e 140.º do Código
do Procedimento Administrativo.

Assim sendo, entende-se que o despacho n.º 125/2000, apesar de
válido, não representa uma maneira adequada de prosseguir o inte-
resse público em causa.

10 de Dezembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador Responsável pela Gestão do Pessoal, Joaquim
António Matias. 5-1-34 815

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 25 de Outubro do corrente ano, no uso da competência que me
foi delegada pelo presidente da Câmara através do despacho n.º 43/
99, de 15 de Novembro, nomeei, por reclassificação profissional,
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, a assistente administrativa especialista Maria da Graça dos
Santos Matos, posicionada no escalão 1, índice 260, em técnico de
informática de grau 1, ao qual corresponde o escalão 1, índice 320.

Os processos de nomeação não estão sujeitos à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, con-
jugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., do
anúncio para publicação no Diário da República � 11 de Dezem-
bro de 2001.

25 de Outubro de 2001. � O Vice-Presidente da Câmara, Daniel
Martins dos Santos. 05-1-034 808

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Anulação de concurso interno de acesso para provimento
de um lugar de operário qualificado jardineiro princi-
pal.

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 20
de Novembro de 2001 da presidente da Câmara Municipal, é consi-
derado anulado o concurso interno de acesso para provimento de
um lugar de operário qualificado jardineiro principal, cujo aviso de
abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 179, de
3 de Agosto de 2001.

28 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 5-1-34 816

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 267/2001-D

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado contra-
to de prestação de serviços, em regime de avença, entre esta Câma-
ra Municipal e Ana Margarida Fazenda Campos Morais para efectu-
ar trabalhos de levantamento e caracterização das explorações de
inertes no concelho, celebrado ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com
o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, pelo prazo
de três meses, com início a 1 de Novembro de 2001 e com os ho-
norários mensais de 297 600$, ou 1484,42 euros.

30 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 10-1-114 947

Aviso n.º 268/2001-D

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado contra-
to de prestação de serviços, em regime de avença, entre esta Câma-
ra Municipal e Sandra Paula Cardoso Machado Macedo para efectu-
ar trabalhos de implementação e manutenção de um sistema de
informação geográfica, celebrado ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do
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artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com
o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, pelo prazo
de três meses, com início a 19 de Novembro de 2001 e com os
honorários mensais de 360 000$, ou 1795,67 euros.

30 de Novembro de 2001. � A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 10-1-114 946

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 6 de Novembro de 2001, foi autorizada a prorro-
gação da requisição da técnica superior de 1.ª classe, da carreira téc-
nica superior de serviço social, do grupo de pessoal técnico superior
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, Isabel Margarida Veiga
da Costa Alho para exercer funções na Câmara Municipal de Setú-
bal com a mesma categoria.

A referida prorrogação de requisição por mais um ano tem efei-
tos a partir de 2 de Novembro de 2001.

8 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 949

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 29 de Outubro de 2001, foi
Carlos Alberto Calado Paulino, candidato posicionado em 1.º lugar,
nomeado, por urgente conveniência de serviço, para o lugar vago
na categoria de técnico profissional de 1.ª classe, da carreira de
medidor-orçamentista, do grupo de pessoal técnico-profissional do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loulé, com efeitos a partir
do dia 29 de Outubro de 2001, na sequência de aprovação em con-
curso interno geral de acesso para preenchimento de um lugar vago
na categoria de técnico profissional de 1.ª classe, da carreira de
medidor-orçamentista, do grupo de pessoal técnico-profissional, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 127,
de 1 de Junho de 2001.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

8 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 951

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 9 de Novembro de 2001, foi
nomeada definitivamente, nos termos da alínea f) do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e n.º 5 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, por urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos a
partir de 9 de Novembro de 2001, para o lugar vago na categoria de
técnico superior de 2.ª classe da carreira de arquitecto, existente no
quadro de pessoal desta autarquia, a estagiária Lucinda Oliveira Cae-
tano.

A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 950

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 15 de Novembro de 2001,
foi Gildázio José das Neves Figueiras nomeado, por urgente conve-
niência de serviço, para o lugar vago na categoria de operário prin-
cipal, da carreira de carpinteiro de limpos, do grupo de pessoal ope-
rário qualificado do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loulé,
com efeitos a partir do dia 15 de Novembro de 2001, na sequência
de aprovação em concurso interno geral de acesso para preenchi-
mento de um lugar vago na categoria de operário principal, da car-

reira de carpinteiro de limpos, do grupo de pessoal operário qualifi-
cado, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 143, de 22 de Junho de 2001.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 953

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 19 de Novembro de 2001,
foi Isabel Margarida Veiga da Costa Alho, candidata posicionada em
1.º lugar, nomeada, definitivamente, para o lugar vago na categoria
de técnico superior principal, da carreira técnica superior de serviço
social (carreira vertical com dotação global), do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Loulé, na sequência de aprovação em con-
curso interno de acesso limitado para provimento de um lugar na
categoria de técnico superior principal da carreira técnica superior
de serviço social (carreira vertical com dotação global), aberto por
aviso afixado no edifício dos Paços do Município em 24 de Julho de
2001.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 954

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 22 de Novembro de 2001,
foi Paulo Jorge Messias Filipe Viegas, candidato posicionado em
1.º lugar, nomeado, definitivamente, para o lugar vago na categoria
de técnico superior principal, da carreira de arquitecto paisagista (car-
reira vertical com dotação global), do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Loulé, na sequência de aprovação em concurso inter-
no geral de acesso para provimento de um lugar vago na categoria
de técnico superior principal, da carreira de arquitecto paisagista
(carreira vertical com dotação global), aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 5, de 6 de Janeiro de 2001.

O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 952

Aviso

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República se
encontra afixada na Secção de Gestão e Formação de Pessoal desta
autarquia a lista de classificação final, devidamente homologada, dos
candidatos admitidos ao concurso externo de ingresso para provi-
mento de oito lugares vagos, e para os que ocorrerem no prazo de
um ano, na categoria de auxiliar administrativo do quadro de pesso-
al da Câmara Municipal de Loulé, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 65, de 17 de Março de 2001.

Da homologação da acta contendo a referida lista de classificação
final cabe recurso, nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 de Dezembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes. 10-1-114 948

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

Aviso n.º 38/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 31 de Agosto de 2001, foi celebrado, nos termos do artigo 7.º do
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Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, contrato de avença, na
área de comunicação social, com Rui Jorge Miranda da Silva, pelo
período de quatro meses, com início de funções em 1 de Setembro
de 2001.

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.

20 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Manuel
Luís Gomes Vaz. 10-1-114 955

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 4 de Dezembro de 2001, foi aceite
o pedido de rescisão do contrato de avença celebrado com Alexan-
dre Miguel Fonseca Santos, licenciado em Engenharia Mecânica.

A referida rescisão terá início a partir do dia 18 de Janeiro de
2002.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 10-1-114 956

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 29 de Outubro de 2001, foi nome-
ada, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Maria Cristina Caleres Sobral de Mesquita
Pimentel, cantoneira de limpeza da Câmara Municipal do Montijo,
para o lugar de cantoneira de limpeza vago no quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.

A nomeação em causa terá início no dia 1 de Janeiro de 2002.
Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º

da Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

5 de Dezembro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 10-1-114 957

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 23 de Outubro de
2001, foi nomeada para o lugar de cantoneiro de limpeza, vago
neste quadro de pessoal, Ana Mafalda Cardoso da Luz, candidata
classificada em 9.º lugar no concurso externo de ingresso para
provimento de dois lugares de cantoneiro de limpeza, aberto por
aviso inserido no Diário da República, 3.ª série, n.º 25, de 30 de
Janeiro de 2001.

A nomeação em causa foi por urgente conveniência de serviço e
teve início no dia 6 de Dezembro de 2001.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

6 de Dezembro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 10-1-114 958

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 101/2001

Para cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 30.º do Decre-
to-Lei 184/89, de 2 de Junho, faz-se público que a Assembleia Mu-
nicipal de Oeiras, em sua reunião de 20 de Novembro de 2001, ra-
tificou a deliberação tomada pela Câmara Municipal de Oeiras em
reunião realizada em 14 de Novembro de 2001, mediante a qual
atribuiu a menção de mérito excepcional à funcionária Preciosa Nunes
Caetano, com a categoria de chefe de secção, pelo seu perfil, eleva-
do nível de empenho e desempenho demonstrado na actividade de-
senvolvida, primeiro no Departamento de Administração Geral e se-
guidamente no Departamento de Finanças e Património, sendo de
enaltecer a dedicação, objectividade e isenção que ultrapassam a mera

obrigação profissional face à diversidade de tarefas, à pressão inter-
na e externa na resolução dos problemas diários e consoante o cariz
e perfil dos diferentes elementos que privam com o Departamento.

Os efeitos desta menção consistem em reduzir dois anos ao tem-
po de serviço legalmente exigido para progressão na estrutura indi-
ciária da funcionária.

16 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador, José Eugénio Tavares Salgado.

03-1-35 441

Aviso n.º 103/2001

Concursos externos de ingresso para admissão de es-
tagiários com vista ao provimento de lugares de
2.ª classe de carreiras do grupo de pessoal técnico su-
perior.

1 � Faz-se público que, em conformidade com o meu despacho
proferido em 22 de Novembro de 2001, se encontram abertos, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, os concursos externos de ingresso a seguir
indicados, para admissão de estagiários com vista ao provimento de
lugares de 2.ª classe de carreiras do grupo de pessoal técnico supe-
rior do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Oeiras, nos ter-
mos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, do n.º 1 do artigo 28.º e da alínea a)
do n.º 1 do artigo 32.º, todos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicável à administração local por força do disposto no De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e artigo 6.º deste último di-
ploma:

Concurso I � arquitecto de 2.ª classe, para provimento de oito
lugares;

Concurso II � técnico superior de 2.ª classe, para provimento
de um lugar;

Concurso III � técnico superior de 2.ª classe, para provimento
de um lugar;

Concurso IV � técnico superior de 2.ª classe, para provimento
de um lugar;

Concurso V � técnico superior (serviço social) de 2.ª classe,
para provimento de dois lugares;

Concurso VI � técnico superior (economia ou gestão) de
2.ª classe, para provimento de três lugares;

Concurso VII � técnico superior (desporto) de 2.ª classe, para
provimento de um lugar;

Concurso VIII � técnico superior (psicologia) de 2.ª classe, para
provimento de quatro lugares;

Concurso IX � técnico superior (sociologia) de 2.ª classe, para
provimento de sete lugares.

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 265/
88, de 28 de Julho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

3 � Validade dos concursos � os concursos são válidos apenas
para os lugares indicados, cessando a validade dos mesmos com o
preenchimento dos respectivos lugares.

4 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 245/85, de 15 de Julho, designadamente funções de
investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e proces-
sos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas
com autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a deci-
são superior, requerendo uma especialização e formação básica de
nível de licenciatura.

5 � 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,

designadamente para os seguintes concursos:

ci) Concurso II � licenciatura em Dança;
cii) Concurso III � licenciatura em Ciência Política;

ciii) Concurso IV � licenciatura em Auditoria;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

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

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
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6 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser fei-
ta, sob pena de exclusão, em impresso próprio (modelo 1) a forne-
cer pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos a todos os
candidatos que o requeiram, devendo o respectivo requerimento ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Oeiras, podendo ser
entregue pessoalmente no Departamento de Gestão de Recursos
Humanos da CMO, ou remetido pelo correio, com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, para a Câmara Municipal de Oeiras, Largo Marquês de
Pombal, 2784-501 Oeiras.

6.1 � Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado:

a) Curriculum vitae, utilizando impresso próprio (modelo II)
a fornecer também pelo Departamento de Gestão de Re-
cursos Humanos, cujos elementos dele constantes deverão
ser comprovados documentalmente, sob pena de não se-
rem considerados;

b) Fotocópia de documento comprovativo de posse das habi-
litações literárias;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal, que deverão ser igualmente
comprovados documentalmente.

6.2 � Os candidatos que não juntem ao requerimento de admis-
são os documentos constantes das alíneas a) e b) do n.º 6.1 serão
excluídos do respectivo concurso, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Selecção dos candidatos:
7.1 � A selecção dos candidatos será feita através da aplicação

dos seguintes métodos de selecção:

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

7.2 � A prova de conhecimentos consistirá na realização de uma
prova escrita, pontuada numa escala de 0 a 20 valores, e versará
sobre as matérias constantes dos programas de provas a seguir indi-
cados:

7.2.1 � Programa de provas:

Concurso I � arquitecto de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e da
Contratação Pública, Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho;

Elaboração de planos gerais de urbanização, planos de
pormenor, renovação e revitalização de núcleos de for-
mação histórica;

Análise de operações de loteamento e licenciamento de
obras particulares e planos municipais de ordenamento
do território;

RTHS (Recomendações Técnicas para a Habitação Social);
RGEU (Regulamento Geral de Edificações Urbanas);
Metodologia do projecto.

Concurso II � técnico superior de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

A natureza e vocação de uma autarquia em matéria de
políticas culturais;

O papel das artes do espectáculo no âmbito da oferta cul-
tural promovida pela autarquia;

A dimensão cultural e artística das diferentes expressões
da dança;

A organização de eventos culturais.

Concurso III � técnico superior de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Preparação de textos institucionais com realce para os
relativos ao concelho de Oeiras;

Experiência na preparação de conteúdo para monografias
e livros;

Produção de informação em domínios culturais;
Domínio das técnicas de entrevista;
Conhecimentos aprofundados sobre o concelho de Oeiras.

Concurso IV � técnico superior de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Finanças públicas:

A estrutura da administração pública financeira por-
tuguesa;

Princípios da gestão pública;
Regime Financeiro dos Serviços e Organismos do Es-

tado;
O Orçamento do Estado: funções, princípios e regras

orçamentais, estrutura, receitas e despesas públicas,
procedimentos orçamentais, regras de execução,
controlo interno;

Finanças locais;
Controlo dos orçamentos e das contas;
Responsabilidade financeira;
Sistema fiscal português;
Contratação pública;
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Contabilidade:

Contabilidade geral: pública e patrimonial. Conceitos
fundamentais. Princípios de contabilidade geralmen-
te aceites;

Sistemas contabilísticos dos serviços e organismos do
Estado, das autarquias locais e das empresas do sec-
tor público;

Contabilidade pública: documentos de registo das ope-
rações contabilísticas, classificações das receitas e
despesas públicas, operações de tesouraria, do-
cumentos de prestação de contas;

Auditorias:

Conceito, tipos de auditoria e seus objectivos;
Princípios e normas de auditoria;
Métodos e técnicas de auditoria;
Controlo interno (objectivos, princípios gerais, limi-

tações, avaliação);
Procedimentos e frases da auditoria;
Erros, fraudes e irregularidades;
Documentos de trabalho;
Auditoria em ambiente informatizado.

Concurso V � técnico superior (serviço social) de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Promoção de realojamento;
Levantamento de carências habitacionais;
Implementação das políticas de integração social.

Concurso VI � técnico superior (economia ou gestão) de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Finanças públicas:

A estrutura da administração pública financeira por-
tuguesa;

Princípios da gestão pública;
Regime Financeiro dos Serviços e Organismos do Es-

tado;
Orçamento do Estado: funções, princípios e regras

orçamentais, estrutura, receitas e despesas públicas,
procedimentos orçamentais, regras de execução,
controlo interno;

Finanças locais;
Controlo dos orçamentos e das contas;
Responsabilidade financeira;
Sistema fiscal português;
Contratação pública;

Contabilidade:

Contabilidade geral: pública e patrimonial. Conceitos
fundamentais. Princípios de contabilidade geral-
mente aceites;

Sistemas contabilísticos dos serviços e organismos do
Estado, das autarquias locais e das empresas do sec-
tor público;

Contabilidade pública: documentos de registo das ope-
rações contabilísticas, classificações das receitas e
despesas públicas, operações de tesouraria, do-
cumentos de prestação de contas.

Concurso VII � técnico superior (desporto) de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Responsabilidades e competências das autarquias no domí-
nio do desenvolvimento desportivo local;

Gestão de equipamentos desportivos;
Programas de animação e promoção desportivas.

Concurso VIII � técnico superior (psicologia) de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;

Conhecimentos específicos:

Intervenção comunitária junto de populações migrantes;
Competências no âmbito social, educativo e organizacional;
Gestão de recursos humanos;
Experiência de intervenção junto de grupos ligados à in-

fância, juventude, idosos, deficientes e grupos específicos;
Programas municipais na área da prevenção dos compor-

tamentos de risco.

Concurso IX � técnico superior (sociologia) de 2.ª classe:

Conhecimentos gerais:

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funciona-

mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e Lei n.º 117/99, de 11
de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local, Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro;
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Conhecimentos específicos:

Intervenção em processos comunitários e ou de grupos;
Estudos/análise em processos de intervenção social;
Dinâmicas sociais entre grupos excluídos;
Políticas sociais/mercados de habitação social/realoja-

mento;
Promoção de projectos de modernização administrativa

orientados por parâmetros de qualidade;
Identificação e estudo de processos que impedem a moder-

nização administrativa/propostas de melhorias;
Identificação e análise dos principais tipos de reclamações

sugestões.

8 � Critérios de classificação:
8.1 � A classificação final dos candidatos será expressa pela média

aritmética simples das classificações dos diversos métodos de selec-
ção, numa escala de 0 a 20 valores, efectuada com a seguinte fór-
mula:

CF =
 2PC + AC + 2EPS

5
em que:

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

8.2 � 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 acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

9 � Local de trabalho � área do município de Oeiras.
10 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração base

durante o período de estágio é a correspondente ao escalão 1, ín-
dice 310, sendo após o provimento no lugar a correspondente ao
escalão 1, índice 400, nos termos do anexo ao Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro.

As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcio-
nários da Administração Pública.

11 � Regime de estágio:
11.1 � O estágio rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-

-Lei n.º 265/85, de 28 de Julho, com as necessárias adaptações, e
nos artigos 6.º, 7.º e 24.º, todos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

11.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária quando se tratar de funcionário nomeado
definitivamente em lugar de outra carreira e em regime de contrato
administrativo de provimento quando o candidato não estiver inte-
grado em lugar do quadro.

12 � Classificação final do estágio � o sistema de classificação
final de estágio, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam também da acta de reunião do júri, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

13 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e de classi-
ficação serão afixadas no átrio do edifício sede da CMO, Largo
Marquês de Pombal, e no do edifício da Rua 7 de Junho de 1759, em
Oeiras.

14 � Composição dos júris dos concursos e de estágio:

Concurso I � arquitecto de 2.ª classe:

Presidente � engenheiro Luís Manuel Bastos Reis Melo,
director da Direcção Municipal de Obras e Ambiente.

Vogais efectivos:

1.º vogal � arquitecta Maria Antónia Borges Sette
Pimenta Mesquita Lima, directora do Departa-
mento de Planeamento e Gestão Urbanística.

2.º vogal � arquitecto Manuel Alexandre Madruga,
director do Departamento de Habitação.

Vogais suplentes:

1.º vogal � arquitecto Pedro Luís Gentil Ferreira
Carrilho, director do Departamento de Projectos
Especiais.

2.º vogal � arquitecto Luís Artur Simplício Baptista
Fernandes, chefe da Divisão de Planeamento.

Concurso II � técnico superior de 2.ª classe:

Presidente � Dr. José Manuel Marques Constantino da
Silva, director do Departamento dos Assuntos Sociais e
Culturais.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr.ª Isabel da Silva Garcia, chefe da Di-
visão de Cultura e Turismo.

2.º vogal � Dr. José Manuel Reis Alves Pereira, chefe
da Divisão de Desporto.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr.ª Alexandra Maria Sampaio Melo
Vasconcelos, chefe da Divisão de Educação.

2.º vogal � Dr.ª Ana Maria Azinheira Runkel, chefe
da Divisão de Bibliotecas, Documentação e Infor-
mação.

Concurso III � técnico superior de 2.ª classe:

Presidente � Dr. Luís Manuel Ramos Macedo e Sousa,
director do Gabinete de Comunicação.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr.ª Cristina Alexandra de Jesus Soares
de Almeida Rosado Correia, directora do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos.

2.º vogal � técnico superior (relações internacionais)
de 1.ª classe Nuno Emanuel Campilho Mourão
Coelho.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr.ª Maria Isabel Redondo Martins, chefe
da Divisão de Assuntos Sociais.

2.º vogal � técnica superior (sociologia) de 1.ª classe
Célia Maria Cruz Fonseca Matos Graça Simões.

Concurso IV � técnico superior de 2.ª classe:

Presidente � Dr. António Manuel Costa Peixoto, direc-
tor municipal do Gabinete de Auditoria Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr.ª Maria Emília Costa Guilherme Plath
Xavier, directora do Departamento de Finanças e
Património.

2.º vogal � Dr. António Norberto dos Reis Fernan-
des, director do Gabinete de Estudos.

Vogais suplentes:

1.º vogal � técnica superior (gestão) de 2.ª classe Ana
Paula Ribeiro Neves Barroso.

2.º vogal � técnica superior (economia) de 2.ª classe
Lucília Maria Silveira Francisco.

Concurso V � técnico superior (serviço social) de 2.ª classe:

Presidente � Dr.ª Isabel da Silva Garcia, chefe da Divisão
de Cultura e Turismo.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr.ª Odete Maria Silva Perdigão, chefe
da Divisão de Gestão Social.

2.º vogal � técnico superior (serviço social) assessor
Maria Júlia Faria Cardoso.

Vogais suplentes:

1.º vogal � técnico superior (serviço social) assessor
Maria Amélia Cravidão Pires.

2.º vogal � técnico superior (serviço social) princi-
pal Helena Maria Dias Marques.

Concurso VI � técnico superior (economia ou gestão) de
2.ª classe:

Presidente � Dr. António Manuel Costa Peixoto, direc-
tor municipal do Gabinete de Auditoria Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr.ª Maria Emília Costa Guilherme Plath
Xavier, directora do Departamento de Finanças e
Património.
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2.º vogal � Dr.ª Zalinda Maria Campilho Correia
Boura, chefe da Divisão de Serviços Urbanos.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr. Mário Jorge Lameiras Marques, chefe
da Divisão de Património.

2.º vogal � técnico superior (economia) assessor prin-
cipal Ana Maria Abreu Branco.

Concurso VII � técnico superior (desporto) de 2.ª classe:

Presidente � Dr. José Manuel Marques Constantino da
Silva, director do Departamento dos Assuntos Sociais e
Culturais.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr. José Manuel Reis Alves Pereira, chefe
da Divisão de Desporto.

2.º vogal � Dr.ª Isabel da Silva Garcia, chefe da Di-
visão de Cultura e Turismo.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr.ª Alexandra Maria Sampaio Melo
Vasconcelos, chefe da Divisão de Educação.

2.º vogal � Dr.ª Maria Isabel Redondo Martins, chefe
da Divisão de Assuntos Sociais.

Concurso VIII � técnico superior (psicologia) de 2.ª classe:

Presidente � Dr.ª Isabel da Silva Garcia, chefe da Divisão
de Cultura e Turismo.

Vogais efectivos:

1.º vogal � técnico superior (psicologia) de 1.ª classe
Marta Pintassilgo Ribeiro Silva.

2.º vogal � técnico superior (psicologia) de 1.ª classe
Ivna Marisa Matos Machado Gomes.

Vogais suplentes:

1.º vogal � técnico superior (psicologia) de 1.ª classe
Maria Isabel Silva Rocha Rebelo Ranito.

2.º vogal � técnico superior (psicologia) de 1.ª classe
José Manuel Ferreira Pereira.

Concurso IX � técnico superior (sociologia) de 2.ª classe:

Presidente � Dr.ª Cristina Alexandra de Jesus Soares de
Almeida Rosado Correia, directora do Departamento de
Gestão de Recursos Humanos.

Vogais efectivos:

1.º vogal � Dr.ª Odete Maria Silva Perdigão, chefe
da Divisão de Gestão Social.

2.º vogal � Dr.ª Alexandra Maria Sampaio Melo
Vasconcelos, chefe da Divisão de Educação.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr.ª Isabel da Silva Garcia, chefe da Di-
visão de Cultura e Turismo.

2.º vogal � técnico superior (serviço social) assessor
Maria Júlia Faria Cardoso.

6 de Dezembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, José Eugénio Tavares Salgado. 03-1-35 440

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 28 de Maio de 2001, foi no-
meado para os dois lugares vagos na categoria de motorista de pe-
sados (pessoal auxiliar) Abílio José Ramos Henriques, candidato ad-
mitido no 2.º lugar no concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares vagos existentes na categoria de motorista de pesa-
dos (pessoal auxiliar), cujo aviso de abertura foi publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 70, de 23 de Março de 2001.

A nomeação acima mencionada não está sujeita a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,

conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/87, de 26 de
Agosto.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 3.ª série.

6 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rodrigues de Carvalho. 10-1-114 959

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Aviso

Reconversão profissional (artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro)

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Muni-
cipal datado de 28 de Novembro, e com base no Decreto-Lei n.º 35/
2001, de 8 de Fevereiro, foram reconvertidos na categoria de can-
toneiros de vias (operário semiqualificado) (escalão 2, índice 135,
do Sistema Retributivo Geral da Função Pública) os serventes (pes-
soal auxiliar) desta Câmara abaixo indicados:

Albano Fernandes.
Deolindo Tomás.

Foram dispensados de provas de aferição pelo Centro de Estudos
e Formação Autárquica.

O conteúdo funcional da categoria de cantoneiro de vias munici-
pais está definido por Despacho do Secretário de Estado da Admi-
nistração Local e do Ordenamento do Território n.º 1/90, publicado
em Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

A posse terá lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

(Está isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Antunes. 5-1-34 804

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho da-
tado de 16 de Novembro de 2001, foi nomeado para o lugar de chefe
da Divisão Administrativa e Financeira, em regime de substituição,
nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, com início em 30 de Novembro de 2001,
José António Souza Parracho.

16 de Novembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Jorge
Manuel Rosendo Gonçalves. 5-1-34 806

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho exa-
rado a 27 de Novembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, concurso interno de acesso geral para um lugar de fis-
cal municipal especialista do quadro de pessoal da Câmara Munici-
pal de Ponta Delgada.

I � O concurso é válido para a presente vaga.
II � O vencimento respeitante àquela categoria é o previsto no

anexo 2 do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
III � A este concurso poderão concorrer os indivíduos que reú-

nam os requisitos constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, bem como do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

IV � Compete genericamente ao pessoal acima referido exercer
os conteúdos funcionais descritos para aquela categoria no Despa-
cho n.º 1/90, do Secretário de Estado da Administração Local e do
Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

V � Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos específicos;
b) Avaliação curricular.
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As provas indicadas nas alíneas a) e b) do número anterior, clas-
sificadas numa escala de 0 a 20 valores, serão, cada uma delas, eli-
minatórias de per si para os candidatos que nelas obtenham classifi-
cação inferior a 10 valores, considerando para o efeito o valor de 9,5.

VI � A prova de conhecimentos será escrita e incidirá sobre a
legislação a seguir indicada, podendo os candidatos consultá-la du-
rante a realização da mesma:

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Código de Posturas do Município de Ponta Delgada;
Estatuto das Vias de Comunicação Terrestre na Região Autó-

noma dos Açores (Decreto Legislativo Regional n.º 26/94/A,
de 30 de Novembro, alterado pelo Decreto Legislativo Re-
gional n.º 20/2000/A, de 9 de Agosto).

VII � A prova de avaliação curricular tem como objectivo ava-
liar as aptidões profissionais dos candidatos na área para que o con-
curso é aberto com base na análise do respectivo currículo profis-
sional, ponderando, para o efeito, as habilitações académicas de base,
a formação profissional e a experiência profissional, de acordo com
as seguintes fórmulas:

AC =
 HL + FP + EP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

HL = valorização das habilitações literárias:

Habilitações exigidas para o cargo � 14 valores;
Habilitações superiores às exigidas � 16 valores.

FP = avaliação das acções de formação, atribuindo-se 0,5 valores
por cada acção de formação da área administrativa:

Sem acções de formação � 10 valores;
Com acções de formação � 11 a 20 valores.

EP =
 A2 + B + C

4

A = exercício efectivo de funções correspondentes à categoria:

Até 3 anos � 12 valores;
Mais de 3 a 5 anos � 14 valores;
Mais de 5 a 10 anos � 16 valores;
Mais de 10 anos � 18 valores;

B = tempo de serviço na Administração Pública:

Até 6 anos � 14 valores;
Mais de 6 a 10 anos � 16 valores;
Mais de 10 anos � 18 valores;

C = classificação de serviço:

Muito bom � 16 valores;
Bom � 14 valores.

VIII � Na classificação final aplicar-se-á a seguinte fórmula:

CF =
 2PC + AC

3

IX � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, assi-
nado pelo candidato, com assinatura reconhecida, reconhecimento
esse que poderá ser feito mediante a apresentação do bilhete de iden-
tidade. Do requerimento devem constar os elementos de identifica-
ção do candidato (nome, filiação, naturalidade, data de nascimento,

estado civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número de contribuinte, residência e código postal) e ainda
indicação de que reúne os demais requisitos gerais e especiais exigi-
dos, conforme requerimento de modelo tipo a fornecer por esta
Câmara Municipal.

X � A lista de candidatos ao concurso e a lista de classificação
final dos concorrentes serão afixadas, para consulta, nos lugares de
estilo desta Câmara Municipal, conforme determina a alínea i) do
n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Alberto Reis Bettencourt Leça.
Vogais efectivos:

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Maria de
Fátima Sousa de Medeiros Velho Quintanilha, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe de repartição Maria Adriana Pereira Medeiros.

Vogais suplentes:

Fiscal municipal especialista Fernando Jorge Macedo Cor-
deiro.

Chefe de secção Ana Paula Cabral Resendes.

28 de Novembro de 2001. � Por delegação do Presidente da
Câmara, o Vereador, António Manuel de Melo Medeiros.

10-1-114 960

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despachos do presidente
da Câmara de 22 de Novembro de 2001 e de 5 de Novembro de
2001, e em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do ar-
tigo 6.º e artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
encontra-se aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
publicação deste aviso no Diário da República, para provimento
dos seguintes lugares:

1.1 � Grupo de pessoal técnico superior:
1.1.1 � Técnico superior do serviço social principal � duas vagas.
1.2 � Grupo de pessoal administrativo:
1.2.1 � Tesoureiro especialista � três vagas.
1.3 � Grupo de pessoal operário:
1.3.1 � Calceteiro principal � duas vagas.
1.3.2 � Pedreiro principal � uma vaga.
2 � Natureza dos concursos � internos de acesso geral.
3 � Validade dos concursos � caducam com o preenchimento

das vagas postas a concurso.
4 � Local de trabalho � área do município do Porto.
5 � Requisitos especiais � podem candidatar-se todos os funcio-

nários, independentemente do serviço ou organismo a que perten-
çam, da respectiva carreira que satisfaçam os requisitos constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado
com os requisitos específicos de acesso até ao termo do prazo fixa-
do para a apresentação das candidaturas, sendo de:

5.1 � Técnico superior do serviço social principal � posse na
categoria imediatamente inferior e de pelo menos três anos de ser-
viço classificados de Bom.

5.2 � Tesoureiro especialista � posse na categoria imediatamente
inferior de pelo menos três anos de serviço classificados de Bom;
posse da categoria de chefe de secção.

5.3 � Calceteiro principal e pedreiro principal � posse na cate-
goria imediatamente inferior de pelo menos seis anos de serviço
classificados, no mínimo, de Bom.

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 � Fundamentação legal:
7.1 � Técnico superior do serviço social principal � artigo 4.º,

n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7.2 � Tesoureiro especialista � artigo 7.º, n.º 2, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7.3 � Calceteiro principal e pedreiro principal � artigo 14.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, por força
do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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8 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a fi-
xar de acordo com os artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro; anexos II e III ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

9 � Conteúdo funcional:
9.1 � Técnico superior do serviço social principal � ajuda a

resolver problemas de adaptação social dos indivíduos, grupos ou
comunidades, provocados por causas de ordem social, física ou psi-
cológica, através da mobilização de recursos internos e externos,
utilizando o estudo, a interpretação e o diagnóstico em relações
profissionais, individualizadas, de grupo ou comunidade; proporcio-
na uma informação adequada sobre a utilização dos recursos exis-
tentes em matéria de equipamento social e intervém na resolução
dos problemas resultantes das deficiências desse mesmo equipamento.

9.2 � Tesoureiro especialista e calceteiro principal � o cons-
tante do Despacho n.º 38/88, da Secretaria de Estado da Adminis-
tração Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

9.3 � Pedreiro principal � o constante do Despacho n.º 1/90,
da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro de 1990.

10 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas de-
vem ser formalizadas mediante requerimento modelo DMRH/95-
-116/2 (a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos), dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal do Porto, a enviar pelo correio, com
aviso de recepção, ou entregue no Serviço de Requerimentos (Praça
General Humberto Delgado, 4049-001 Porto) até às 17 horas do
último dia do prazo referido no n.º 1. O modelo tipo de requerimen-
to poderá ser obtido no Serviço de Requerimentos ou na Divisão
Municipal de Recrutamento e Selecção (Rua de Camões, 33, 4.º,
direito, 4049-048 Porto).

10.1 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

10.1.1 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

10.1.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
10.1.3 � Curriculum vitae, a preencher no modelo DMRH/96-

-CV (apenas para o concurso referido no n.º 1.1.1), onde constem
elementos sobre as habilitações académicas, a formação profissio-
nal e as actividades desenvolvidas (relativamente a estes dois últi-
mos factores serão consideradas as acções ocorridas desde o fim do
prazo de candidaturas do último concurso do qual tenha resultado a
admissão ou promoção do candidato) e comprovativos das declara-
ções. O modelo de curriculum vitae pode ser obtido na Divisão
Municipal de Recrutamento e Selecção (Rua de Camões, 33, 4.º,
direito, 4049-048 Porto).

10.1.4 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço público
a que se encontra vinculado, em que conste o vínculo à função pú-
blica, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na categoria
e carreira.

10.1.5 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exi-
gidas.

10.2 � Devem ainda ser juntos documentos comprovativos das
declarações prestadas, nomeadamente:

10.2.1 � Fotocópia de documento comprovativo das acções de
formação profissional, das datas de realização, das respectivas dura-
ções e classificações, apenas para o concurso referido no n.º 1.1.1.

10.3 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal do Porto
são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.

11 � 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.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Publicitação � a publicitação da relação de candidatos ad-

mitidos e excluídos e da lista de classificação final será feita nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

14 � Métodos de selecção:
14.1 � Técnico superior do serviço social principal � o mé-

todo de selecção consiste na avaliação curricular, em que serão
consideradas a habilitação académica, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço, de acordo
com os n.os 2 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho. O ordenamento final dos candidatos será expresso na
escala de 0 a 20 valores e resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF = AC

14.2 � Tesoureiro especialista � os métodos de selecção con-
sistem na realização de uma prova teórica de conhecimentos es-
pecíficos escrita (com a duração máxima de duas horas). A ob-
tenção de classificação inferior a 9,5 valores na prova implica a
eliminação. O ordenamento final dos candidatos será expresso na
escala de 0 a 20 valores e resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF = PTCEE

14.3 � Calceteiro principal e pedreiro principal � os métodos
de selecção consistem na realização de uma prova prática de conhe-
cimentos, com a duração máxima de quatro e seis horas, respectiva-
mente. A obtenção de classificação inferior a 9,5 valores na prova
implica a eliminação. O ordenamento final dos candidatos será ex-
presso na escala de 0 a 20 valores e resultará da aplicação da seguin-
te fórmula:

CF = PPC
sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PTCEE = prova teórica de conhecimentos específicos escrita;
PPC = prova prática de conhecimentos.

A fórmula de classificação final, bem como os critérios de apre-
ciação e ponderação utilizados em qualquer dos concursos referidos
no presente aviso, constam da acta n.º 1 do processo de concurso
respectivo, sendo a mesma facultada aos candidatos se solicitada.

15 � Programa das provas:
15.1 � Tesoureiro especialista � competências e atribuições dos

órgãos das autarquias locais: distribuição das competências pelos di-
ferentes órgãos; delegação de competências. Contabilidade
autárquica: o modelo de contabilidade das autarquias locais; procedi-
mento contabilístico; o controlo da execução orçamental. Regula-
mentação do funcionamento das tesourarias municipais: operações
contabilísticas e financeiras da responsabilidade da tesouraria; res-
ponsabilidades dos tesoureiros; fundos permanentes; fiscalização das
tesourarias; aplicação da lei uniforme sobre cheques.

15.2 � Calceteiro principal � preparação de leito de assenta-
mento; assentamento de fiadas mestras; percussão com maço de
madeira ou metálico de calçada assente; corte e talhe de pedra para
encaixes; fracturação da pedra por percussão, segundo os planos
mais convenientes; assentamento e ou reparação de calçadas de
paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, à fiada, espinha
e ou leque; assentamento de artefactos de betão; assentamento e
ou reparação de calçadas com motivos decorativos, compondo figu-
ras de acordo com os desenhos do projecto; higiene e segurança
no trabalho.

15.3 � Pedreiro principal � executar argamassas hidráulicas cor-
rentes; executar betonilha; executar estruturas de betão; assentar e
executar juntas; executar lancil e boca-de-lobo para aplicação de si-
fão e assentar; assentar canalizações e executar juntas; elaborar um
orçamento para um trabalho da arte (cálculo de materiais, mão-de-
-obra e estimativa do tempo).

16 � Constituição do júri:

Técnico superior do serviço social principal:

Presidente � Olívia Antunes Gouveia Oliveira, chefe de
divisão.

1.º vogal � Maria Eugénia Borges de Araújo Macedo, t. s.
serviço social assessor principal.

2.º vogal � Horácio Vítor Moreira Rodrigues, t. s. serviço
social principal.

1.º vogal suplente � Helena Maria da Fonseca e Sousa,
t. s. serviço social principal.

2.º vogal suplente � Ana Maria Amaral de Faria Maga-
lhães, t. s. serviço social assessor.

Tesoureiro especialista:

Presidente � Joaquim dos Santos Carvalho, director mu-
nicipal.

1.º vogal � Ana Maria Gomes de Carvalho Teixeira, di-
rectora de departamento.

2.º vogal � Maria Fernanda Miranda Ferreira, chefe de
divisão.

1.º vogal suplente � José Pedro Ribeiro Gonçalves, tesou-
reiro especialista.

2.º vogal suplente � Artur Rodrigues da Silva, tesoureiro
especialista.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 298 � 27 de Dezembro de 200127 494

Calceteiro principal:

Presidente � Manuel Neves Alves Ribeiro, chefe de divisão.
1.º vogal � António Ferreira Pinto, encarregado geral cal-

ceteiro.
2.º vogal � Artur Ferreira da Silva, encarregado calceteiro.
1.º vogal suplente � Joaquim Ferreira Vieira, encarregado

calceteiro.
2.º vogal suplente � Adão Agostinho de Oliveira Ferreira,

encarregado calceteiro.

Pedreiro principal:

Presidente � Manuel Neves Alves Ribeiro, chefe de divisão.
1.º vogal � Maria Laura Lima Q. F. M. Costa, engenheira

técnica civil de 1.ª classe.
2.º vogal � Carlos Alberto Moreira Nunes, encarregado

geral de pedreiro.
1.º vogal suplente � Ramiro de Carvalho Barbosa, encar-

regado pedreiro.
2.º vogal suplente � João Fernando Barbosa Tadeu, en-

carregado pedreiro.

N. B. � O 1.º vogal é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

5 de Dezembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Director Municipal de Recursos Humanos, António Alberto
Gouveia Santos. 06-1-032 890

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do presidente
da Câmara de 13 de Julho de 2001 e em cumprimento do disposto
no n.º 1 do artigo 6.º e artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, se encontra aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação deste aviso no Diário da República, para
provimento de 10 vagas de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais (sendo um dos lugares a preencher por pessoa com defici-
ência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %), do
grupo de pessoal auxiliar.

2 � Natureza do concurso � externo de ingresso.
3 � Validade do concurso � caduca com o preenchimento das

vagas postas a concurso.
4 � Local de trabalho � área do município do Porto.
5 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a fi-

xar de acordo com o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 184/89,
de 2 de Junho; anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

6 � Fundamentação legal � artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho; artigo 2.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 220/88, de
28 de Junho; anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro; artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro.

7 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

8 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas satisfaçam os seguintes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais de admissão:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensá-

veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

8.2 � Requisitos especiais � posse da escolaridade obrigatória
(para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o
6.º ano de escolaridade; para os nascidos a partir de 1 de Janeiro
de 1981 é exigido o 9.º ano de escolaridade) e carta de condução
de automóveis ligeiros e de transportes de mercadorias (categori-

as B e C, nos termos da deliberação camarária de 14 de Janeiro
de 1990).

9 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

10 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas de-
vem ser formalizadas mediante requerimento modelo DMRH/2001-
-116/1 (a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos), dirigido ao
presidente da Câmara Municipal do Porto, a enviar pelo correio,
com aviso de recepção, ou entregue no Serviço de Requerimentos
(Praça General Humberto Delgado, 4049-001 Porto) até às 17 ho-
ras do último dia do prazo referido no n.º 1. O modelo tipo de re-
querimento poderá ser obtido no Serviço de Requerimentos ou na
Divisão Municipal de Recrutamento e Selecção (Rua de Camões, 33,
4.º, direito, 4049-048 Porto).

10.1 � Do requerimento deve constar:
10.1.1 � Identificação do candidato � nome completo, filiação,

nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, morada, com indi-
cação do código postal, telefone, número e data do bilhete de iden-
tidade, arquivo de identificação que o emitiu e número de contribu-
inte fiscal.

10.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como
do número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.

10.1.3 � Declaração, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, da situação precisa em que se encontra relativa-
mente aos requisitos gerais de provimento das alíneas a), b), d), e)
e f) do n.º 8.1 do presente aviso.

10.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

10.2.1 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e das qualificações profissionais exigidas (es-
tas últimas através de fotocópia da carta de condução).

10.2.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
10.3 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal do Porto

são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.

10.4 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-
tâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
serão tidas em consideração se devidamente comprovadas.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresenta-
ção de documentos comprovativos das suas declarações.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � A publicitação da relação de candidatos admitidos e excluí-

dos e da lista de classificação final será feita nos termos dos arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem
na realização de uma prova teórica de conhecimentos gerais escrita,
prova teórica de conhecimentos específicos escrita, prova prática e
entrevista profissional de selecção. O conjunto das provas teóricas
de conhecimentos terá a duração máxima de três horas e a prova
prática não excederá uma hora. A obtenção de classificação inferior
a 9,5 valores na média ponderada das classificações obtidas nas pro-
vas teóricas ou na prova prática implica a eliminação. O ordena-
mento final dos candidatos será expresso na escala de 0 a 20 valores
e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = [(PTCGE + 2PTCEE): 3 + 2PPC + EPS] : 4

sendo:

CF = classificação final;
PTCGE = prova teórica de conhecimentos gerais escrita;
PTCEE = prova teórica de conhecimentos específicos escrita;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção �
conhecimentos profissionais, capacidade de resolução de problemas,
capacidade de iniciativa e grau de criatividade e motivação e inte-
resse pela função.

A fórmula de classificação final, bem como os critérios de apre-
ciação e ponderação, constam da acta n.º 1 do processo de con-
curso respectivo, sendo a mesma facultada aos candidatos se so-
licitada.
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15 � Programa das provas:
15.1 � Prova teórica de conhecimentos gerais � cálculo numé-

rico e aritmético (com manipulação de números e resolução de ope-
rações algébricas e aritméticas); ortografia, redacção e vocabulário
(conhecimento da língua portuguesa nas suas vertentes ortográfica
e gramatical, capacidade de expressão de ideias e riqueza de vocabu-
lário); informação (conhecimentos sobre o mundo que nos rodeia,
nomeadamente sobre a realidade social, histórica, literária, política,
científica, cultural, geográfica, etc.); compreensão (capacidade de
analisar, perceber e interpretar o sentido de expressões e conceitos
verbais); direitos e deveres dos funcionários públicos; deontologia
profissional.

15.2 � Prova teórica de conhecimentos específicos � legislação
sobre transportes rodoviários; medidas de segurança em transportes
rodoviários; noções gerais de mecânica automóvel e de máquinas de
movimentação de terras; características dos equipamentos e sua clas-
sificação.

15.3 � Prova prática de conhecimentos � conduzir viaturas
pesadas e máquinas de movimentação de terras.

16 � Bibliografia � Código de Estrada; Livro de Mecânica de
Automóveis para Profissional.

17 � Constituição do júri:

Presidente � Luís Manuel Alves Trigo, director de departa-
mento.

1.º vogal � Manuel Gomes Silvério, chefe de divisão.
2.º vogal � Vitorino Ferreira Nunes Pereira, encarregado de

movimento (chefe de tráfego).
1.º vogal suplente � António Abel de Oliveira Monteiro Tei-

xeira, encarregado de movimento (chefe de tráfego).
2.º vogal suplente � José Mário Leite dos Santos, encarregado

de estruturas de viaturas.

N. B. � O 1.º vogal é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

7 de Dezembro de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Director Municipal de Recursos Humanos, António Alberto
Gouveia Santos. 06-1-032 888

Aviso

Por despacho do presidente da Câmara de 6 de Dezembro de 2001
foram nomeados definitivamente:

Joaquim António Lourenço Martins (n.º 5391), torneiro prin-
cipal

António Eduardo Costa Neves (n.º 5333), vulcanizador princi-
pal.

Sérgio Fernando Ferreira de Brito (n.º 5312), vulcanizador prin-
cipal.

António Paulo Andrade de Sousa (n.º 4437), bate-chapas prin-
cipal.

António Manuel Barbosa da Silva (n.º 2381), bate-chapas prin-
cipal.

Isabel Maria Pereira dos Santos (n.º 5976), engenheiro técnico
civil de 1.ª classe.

Celeste Cândida Canelhas Trigo da Costa (n.º 4417), engenheiro
técnico civil de 1.ª classe.

Por despacho do presidente da Câmara de 7 de Dezembro de 2001
foram nomeados definitivamente:

Maria José Coutinho Guedes Macieira (n.º 6025), técnico supe-
rior consultor jurídico de 1.ª classe.

Marina Manuela de Castro Azevedo Hemsworth (n.º 6061),
técnica superior consultor jurídico de 1.ª classe.

Orlanda Maria Ribeiro Correia de Castro Pereira (n.º 4478),
desenhador de construção civil especialista.

Jorge Manuel Portela Ramalho (n.º 4874), desenhador de cons-
trução civil especialista.

Ana Cristina Ferreira Carmo Neto (n.º 5242), desenhador de
construção civil especialista.

Nuno Miguel Ferreira de Pinho (n.º 5560), técnico profissional
de arquivo principal.

(Não são devidos emolumentos. Isento de visto do Tribunal de
Contas.)

10 de Dezembro de 2001. � O Director do Departamento Muni-
cipal de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 06-1-032 889

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 167/2001

Concurso interno de acesso limitado para um lugar de
engenheiro técnico civil de 1.ª classe (carreira vertical
com dotação global).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso interno
de acesso limitado para um lugar de engenheiro técnico civil de 1.ª
classe, de acordo com a Ordem de Serviço n.º 34/2001 desta Câma-
ra Municipal, e cuja acta do júri, da qual consta a lista de classifica-
ção final, foi homologada em 5 de Dezembro de 2001, foi atribuída
a seguinte classificação:

Candidato aprovado:

Nuno Miguel Moleiro Oliveira � 15,44 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 12 de Dezembro,
foi nomeado para o lugar de engenheiro técnico civil de 1.ª classe
Nuno Miguel Moleiro Oliveira, o qual deverá tomar posse no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

12 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-35 439

Aviso n.º 168/2001

Concurso interno de acesso limitado para um lugar de
técnico profissional de biblioteca e documentação es-
pecialista principal (carreira vertical com dotação glo-
bal).

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, se faz público que no concurso interno
de acesso limitado para um lugar de técnico profissional de bibliote-
ca e documentação especialista principal, de acordo com a Ordem
de Serviço n.º 39/2001 desta Câmara Municipal, e cuja acta do júri,
da qual consta a lista de classificação final, foi homologada em 10
de Dezembro de 2001, foi atribuída a seguinte classificação:

Candidata aprovada:

Maria Luísa das Neves Cotrim Pereira � 17,60 valores.

Mais se faz público que, por meu despacho de 12 de Dezembro,
foi nomeada para o lugar de técnico profissional de biblioteca e
documentação especialista principal Maria Luísa das Neves Cotrim
Pereira, a qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

O processo de nomeação não esta sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

12 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Mi-
guel Correia Noras. 03-1-35 438

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 212DRH/SR/01

Concurso externo de ingresso
para provimento de 12 lugares vagos de pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 28 de Novembro de 2001, e na
sequência de concurso externo de ingresso aberto através de aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de Janeiro
de 2001, foram nomeados provisoriamente Lúcio Guerreiro Emílio,
António João Marcelino da Silva, Francisco André Gomes, Vítor
Manuel Antunes Gomes, Francisco João Balixa Serrano e Rui Pedro
Sobral Otero Azevedo Graça, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, devendo os mesmos
tomar posse no prazo de 20 dias contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso em Diário da República.
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(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

29 de Novembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 451

Aviso n.º 213DRH/SR/01

Concurso externo de ingresso para provimento
de 12 lugares vagos de cabouqueiro

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 28 de Novembro de 2001, e na
sequência de concurso externo de ingresso aberto através de aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de Janeiro
de 2001, foram nomeados provisoriamente Alfredo Carlos Santos
de Azevedo, Orlando Filipe Marques Vieira, João de Jesus Marques,
Caros Miguel Soares de Brito, José Ildefonso Ferreira Narciso, Nel-
son Fernando Costa Mendes, Francisco Vieira Lopes Quinteiro Bar-
ros e Tomás Alberto Aparício Ribeiro, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, devendo os
mesmos tomar posse no prazo de 20 dias contados a partir da data
de publicação do presente aviso em Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

29 de Novembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 452

Aviso n.º 214DRH/SR-01

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Setembro, e no uso da competência que me foi delegada pelo
despacho do presidente da Câmara n.º 91 PCM/2000, publicitado pelo
edital n.º 39/2000, de 8 de Março, foi autorizada, de harmonia com o
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,
aplicado às autarquias locais por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, a transferência, a partir de 1 de De-
zembro de 2001, para desempenho de funções nesta autarquia, do
cantoneiro de limpeza Carlos Manuel Ferreira Coelho, pertencente
ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Almada.

30 de Novembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 453

Aviso n.º 216DRH/SR/01

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho do
presidente da Câmara n.º 1045/PCM/2001, de 16 de Novembro, e
na sequência do concurso interno geral (referência 09/DIR/2001) para
provimento de um lugar de chefe da Divisão de Património Histó-
rico-Natural, aberto através de aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 160, de 12 de Julho de 2001, foi nomeada Maria
da Graça da Silveira Filipe como chefe da Divisão de Património
Histórico-Natural, em regime de comissão de serviço, por um perí-
odo de três anos, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 18.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à administração local
através do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de servi-
ço, face ao disposto no artigo 21.º, n.º 6, da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, produzindo efeitos reportados a 16 de Novembro de 2001.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

4 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 454

Aviso n.º 217DRH/SR/01

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho do
presidente da Câmara n.º 1082/PCM/2001, de 29 de Novembro, e

na sequência do concurso interno geral (referência 05/DIR/2001) para
provimento de um lugar de chefe da Divisão de Acção Cultural, aberto
através de aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 160,
de 12 de Julho de 2001, foi nomeada Maria Teresa Canas Ferreira
dos Santos Ré como chefe da Divisão de Acção Cultural, em regime
de comissão de serviço, por um período de três anos, de acordo com
o estabelecido no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
aplicada à administração local através do Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de servi-
ço, face ao disposto no artigo 21.º, n.º 6, da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, produzindo efeitos reportados a 29 de Novembro de 2001.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

4 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 455

Aviso n.º 218DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar na categoria de engenheiro técnico princi-
pal.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 29 de Novembro de 2001, e na
sequência do concurso interno de acesso geral aberto através de aviso
publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 220, de 21 de
Setembro de 2001, foi nomeado definitivamente, nos termos do n.º 8
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na ca-
tegoria de engenheiro técnico principal o funcionário Paulo Jorge
Rego Serranito, devendo o mesmo tomar posse no prazo de 20 dias
contados a partir da data de publicação do presente aviso no Diário
da República, sendo posicionado no escalão 1, índice 400.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 456

Aviso n.º 219DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso geral para sete lugares de
desenhador especialista principal (técnico profissional)
(referência 50/2001).

Em conformidade 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 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 20 de
Novembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, con-
curso interno de acesso geral para preenchimento de sete lugares na
categoria de desenhador especialista principal.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as normas constantes
dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Julho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro,
esgotando-se a sua validade com o provimento dos lugares a con-
curso.

3 � O lugar a prover destina-se ao desempenho de funções nos
Serviços Municipais na área do município do Seixal.

4 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Prova oral de conhecimentos gerais e específicos de natureza

teórica (com carácter eliminatório).

4.1 � A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função (categoria),
através da ponderação dos factores:

a) Experiência profissional (EP), sendo ponderado o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela
sua duração;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 298 � 27 de Dezembro de 2001 27 497

b) Formação profissional (FP), sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional dos lugares em concurso e promovidas por
entidades acreditadas, nos termos do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 50/98, de 11 de Março;

c) Habilitação académica de base (HAB), sendo ponderada a
titularidade de grau académico ou sua equiparação legalmente
reconhecida.

4.2 � A prova oral de conhecimentos gerais e específicos de
natureza teórica (PC) versa sobre:

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;

Âmbito do conteúdo funcional da categoria de desenhador, de-
finido pela Portaria n.º 351/87, de 29 de Abril.

4.3 � A classificação final (CF) resultará da média ponderada dos
resultados obtidos na avaliação curricular e na prova oral, expressa
pela seguinte fórmula:

CF =
 AC + 2PC

3

5 � Os critérios de apreciação e ponderação do método de selec-
ção avaliação curricular (AC) e a prova oral (PC) constam de acta
de reunião do júri de concurso, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

6 � O júri do presente concurso será constituído por:

Presidente � arquitecto Luís Manuel Caiado Fernandes, direc-
tor de departamento.

1.º vogal efectivo � arquitecto João Luís Rodrigues de Sousa
Gabriel, director de departamento, substituto do presidente
nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Maria Leontina Coutinho de Sousa, téc-
nico superior 1.ª classe.

1.º vogal suplente � arquitecta Isabel Maria Benito Clemente,
chefe de divisão.

2.º vogal suplente � arquitecta Carla Maria Rebelo Jardim Lopes
Miranda, chefe de divisão.

7 � São requisitos de admissão a concurso os definidos no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, nomeadamente, desenhador especialista com pelo
menos três anos na categoria e classificação de serviço não inferior
a Muito bom ou cinco anos na categoria classificados de Bom.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
tipo, a fornecer pela Divisão de Recursos Humanos, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, em carta registada
e com aviso de recepção, para Divisão de Recursos Humanos, sita
na Rua Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal.

9 � Os requerimentos da admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
c) Curriculum vitae, acompanhado dos respectivos compro-

vantes;
c) Certificado de habilitações (original ou cópia);
d) Original ou fotocópia dos comprovativos de participação

em acções de formação ou de aperfeiçoamento profissio-
nal acreditadas, conteúdo e duração das mesmas, expressas
em horas;

e) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-
da pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde cons-
te, inequivocamente, a natureza do vínculo, o tempo na
categoria, na carreira e na função pública e ainda o conteú-
do funcional, com especificação das tarefas e responsabili-
dades inerentes ao posto de trabalho que ocupa, bem como
a classificação de serviço dos últimos cinco anos.

10 � Os candidatos que sejam funcionários desta autarquia são
dispensados da apresentação dos documentos a que aludem as
alíneas c) a e) do número anterior, desde que estes constem do pro-
cesso individual.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos previstos

no presente aviso serão excluídas.
13 � A lista de candidatos admitidos a concurso e a classificação

final serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos e notificadas

aos candidatos nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 457

Aviso n.º 221/2001

Concurso interno de acesso geral para coordenador �
carreira de fiscal técnico de electricidade (referência
48/2001).

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 30 de
Dezembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do dia seguinte ao da publicação em Diário da República
do presente aviso, concurso interno de acesso geral para preenchi-
mento de uma vaga para coordenador � carreira de fiscal técnico
de electricidade.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
posta a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � O lugar a prover destina-se ao exercício de funções de coor-
denador � carreira de fiscal técnico de electricidade.

4 � No presente concurso serão utilizados os seguintes métodos
de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Prova oral de conhecimentos específicos de natureza teórica

(PC).

4.1 � A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função (categoria),
através da ponderação dos factores:

a) Experiência profissional (EP), sendo ponderado o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a qual
o concurso se encontra aberto, avaliada, designadamente,
pela sua duração;

b) Formação profissional (FP), sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar em concurso e promovidas por
entidades acreditadas, nos termos do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 50/98, de 11 de Março;

c) Habilitação académica de base (HAB), sendo ponderada a
titularidade de grau académico ou sua equiparação legalmente
reconhecida.

5 � A prova escrita de conhecimentos específicos de natureza
teórica terá a duração de trinta minutos e incidirá sobre o seguinte
programa:

Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Ener-
gia Eléctrica (RSIUEE);

Regulamento de Segurança de Instalações Colectivas de Edifíci-
os e Entradas (RSICEE);

Regulamento de Segurança da Redistribuição de Energia Eléc-
trica em Baixa Tensão (RSRDEEBT);

Bibliografia: Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de Dezembro, e
Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de Dezembro.

6 � Os critérios de apreciação e ponderação do método de selec-
ção avaliação curricular (AC) constam de acta de reunião do júri de
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

7 � O ordenamento final dos candidatos será expresso na escala
de 0 a 20 e resultará da média aritmética ponderada das classifica-
ções obtidas nos métodos de selecção adoptados, de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 AC + PC

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimento.

8 � A composição do júri do concurso será a seguinte:

Presidente � engenheira Maria Ercília Botelho da Palma, di-
rector de departamento.
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1.º vogal efectivo � engenheiro Carlos Alberto Pinheiro Pás-
coa, chefe de divisão.

2.º vogal efectivo � engenheiro Maria Helena Soares Baião
Nunes, engenheiro de 2.ª classe.

1.º vogal suplente � engenheiro José António Madeira, enge-
nheiro de 1.ª classe.

2.º vogal suplente � engenheiro Daniel Baltazar Prata, enge-
nheiro de 2.ª classe.

8.1 � O presidente do júri do concurso será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

9 � São requisitos de admissão a concurso os definidos no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com
a alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, nomeadamente, ser técnico profissional especia-
lista principal com classificação de serviço de Bom, bem como téc-
nico profissional especialista com pelo menos três anos de serviço
na categoria classificados de Muito bom ou cinco anos classificados
de Bom.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
tipo, a fornecer pela Divisão de Recursos Humanos, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, em carta registada
e com aviso de recepção, para a Divisão de Recursos Humanos, sita
na Rua Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal.

11 � Os requerimentos da admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
b) Curriculum vitae com os respectivos comprovantes;
c) Certificado de habilitações (original ou cópia);
d) Original ou fotocópia dos comprovativos de participação

em acções de formação ou de aperfeiçoamento profissio-
nal acreditadas, conteúdo e duração das mesmas, expressas
em horas;

e) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-
da pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde cons-
te, inequivocamente, a natureza do vínculo e categoria
detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira, na
função pública, a classificação de serviço dos últimos três
anos, no caso dos técnicos profissionais especialistas prin-
cipais, e dos últimos cinco anos, no caso dos técnicos pro-
fissionais especialistas, ainda o conteúdo funcional, com es-
pecificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

11.1 � Os candidatos funcionários desta autarquia ficam dispen-
sados da apresentação da documentação a que aludem as alíneas c)
e d) do numero anterior, desde que esta conste do processo indivi-
dual dos mesmos, bem como da apresentação da declaração a que
alude a alínea e).

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-

ção final serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos e notifi-
cadas aos candidatos nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os candidatos que não obedeçam aos requisitos previstos
no presente aviso serão excluídos.

Em conformidade da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

3 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 458

Aviso n.º 222DRH/SR-01

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 12 de Outubro de 2001, e no uso da competência que me foi
delegada pelo despacho do presidente da Câmara n.º 91 PCM/2000,
publicitado pelo edital n.º 39/2000, de 8 de Março, foi autorizada,
de harmonia com o 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, aplicado às autarquias locais por força do ar-
tigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a transferên-
cia, a partir de 10 de Dezembro de 2001, para desempenho de fun-

ções nesta autarquia, do nadador-salvador Paulo Jorge Ferreira Ba-
tista, pertencente ao quadro da Câmara Municipal de Sintra.

10 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 459

Aviso n.º 223DRH/SR-2001

Concurso interno de acesso geral para técnico
profissional especialista principal (referência 32/2001)

Em conformidade 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 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 19 de
Novembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, con-
curso interno de acesso geral para preenchimento de um lugar na
categoria de técnico profissional especialista principal.

2 � Ao presente concurso serão aplicadas as normas constantes
dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de De-
zembro, esgotando-se a validade com o provimento do lugar a con-
curso.

3 � O lugar a prover destina-se ao desempenho de funções téc-
nico-profissionais nos Serviços Municipais na área do município do
Seixal.

4 � Métodos de selecção � avaliação curricular e prova oral de
conhecimentos específicos de natureza prática, ambas com carácter
eliminatório.

4.1 � A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função (categoria),
através da ponderação dos factores:

a) Experiência profissional (EP), sendo ponderado o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para que o
concurso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela
sua natureza e duração;

b) Formação profissional (FP), sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar em concurso e promovidas por
entidades acreditadas, nos termos do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 50/98, de 11 de Março;

c) Habilitação académica de base (HAB), sendo ponderada a
titularidade de grau académico ou sua equiparação legalmente
reconhecida.

4.2 � A avaliação curricular (AC) resultará da média ponderada
dos resultados obtidos da aplicação da fórmula abaixo indicada, numa
escala de 0 a 20 valores, considerando-se eliminados os candidatos
que obtiverem um valor inferior a 9,5 valores:

AC =
 2EP + HAB + 0,5FP

3,5

4.3 � Prova de conhecimentos (PC), com duração de trinta mi-
nutos, versa sobre os seguintes temas: apresentação de 10 dos me-
lhores trabalhos de fotografia publicados em edições de autarquias
locais e a explicação do tipo de trabalho efectuado, considerando-se
eliminados os candidatos que obtiverem na prova oral de conheci-
mentos uma classificação inferior a 9,5 valores.

4.4 � A classificação final (CF) resultará da média ponderada dos
resultados obtidos da aplicação da fórmula abaixo indicada, numa
escala de 0 a 20 valores:

CF =
 2PC + AC

3

5 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção avaliação curricular (AC) e prova oral (PC) de conhecimen-
tos específicos de natureza prática constam de acta de reunião do
júri de concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

6 � Que seja designado como júri do concurso:

Presidente � Dr. José Luís Amado de Freitas Vieira, chefe de
divisão.
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1.º vogal efectivo � Dr.ª Carmelinda Maria Albino Parreira,
técnica superior principal, substituta do presidente nas suas
faltas e impedimentos.

2.º vogal efectivo � Dr.ª Alexandra da Liberdade dos Santos
de Sousa Pereira, técnico superior de 2.ª classe.

1.º vogal suplente � Dr.ª Maria Leontina Coutinho de Sousa,
técnico superior de 1.ª classe.

2.º vogal suplente � Dr.ª Teresa Margarida Franco Fernandes,
técnico superior de 1.ª classe.

7 � São requisitos de admissão a concurso os definidos no ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, a saber: técnico profissional especialista com pelo
menos três anos na categoria e classificação de serviço não inferior
a Muito bom ou cinco anos classificados de Bom.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
tipo, a fornecer pela Divisão de Recursos Humanos, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, em carta registada
e com aviso de recepção, para Divisão de Recursos Humanos, sita
na Rua Cândido dos Reis, 92, 2840-503 Seixal.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
b) Curriculum vitae datado e assinado, acompanhado dos res-

pectivos comprovantes;
c) Certificado de habilitações (original ou cópia);
d) Original ou fotocópia dos comprovativos de participação

em acções de formação ou de aperfeiçoamento profissio-
nal acreditadas, conteúdo e duração das mesmas, expressas
em horas;

e) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-
da pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde cons-
te, inequivocamente, a natureza do vínculo e categoria
detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira e na
função pública e ainda o conteúdo funcional, com especifi-
cação das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de
trabalho que ocupa, bem como a classificação de serviço.

10 � Os candidatos que sejam funcionários desta autarquia são
dispensados da apresentação da documentação a que aludem as
alíneas c) e d) do número anterior, desde que esta conste do proces-
so individual, bem como a apresentação da documentação a que alu-
de a alínea e).

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos previstos

no presente aviso serão excluídas.
13 � A lista de candidatos admitidos a concurso e a lista de clas-

sificação final serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos e
notificadas aos candidatos nos termos dos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de Julho.

10 de Dezembro de 2001. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças e Recursos Humanos (por delegação de competên-
cias), Ângelo Marcelino Gaspar. 03-1-35 460

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal de Sesimbra emitiu, em 23 do mês em curso, o
alvará de loteamento n.º 26/2001, em nome de Paulo Alexandre
Costa Guilherme, residente na Rua Conselheiro Ramada Curto, 27,
3.º, esquerdo, em Sesimbra, contribuinte fiscal n.º 184241081, atra-
vés do qual é licenciado o loteamento do prédio sito no lugar de
Corredoura, freguesia de Sesimbra (Castelo), concelho de Sesimbra,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o
n.º 05377, da freguesia do Castelo, e inscrito na matriz da mesma
freguesia sob o artigo 203, da secção N.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotear � 1325,50 m2;
Área total de construção � 540 m2;
Área total dos lotes � 1161 m2;
Número de lotes � 4, com as áreas de 215 m2 a 386 m2;
Número de fogos total � 4 fogos, com dois pisos;

Área de cedência para o domínio público � 152 m2;
Finalidade � estacionamento e passeio, de acordo com a plan-

ta arquivada nos serviços da Câmara Municipal.
Não há obras de urbanização a executar.

24 de Outubro de 2001. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 10-1-114 964

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar de assistente administrativo principal � pes-
soal administrativo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal datado de 3 de Dezembro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias a contar da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de acesso geral para provimento de um lugar de assistente adminis-
trativo principal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as vagas
indicadas e cessa com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � área do concelho de Sever do Vouga.
4 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
as condições de trabalho e demais regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da administração lo-
cal.

5 � Conteúdo funcional � corresponde ao descrito para a res-
pectiva carreira no Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � 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, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro

8 � Formalização de candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Sever do
Vouga, contendo os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número, vali-
dade e serviço emissor do bilhete de identidade, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone
de contacto);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mencionado

o número e data do Diário da República onde vem publi-
cado o presente aviso;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do serviço a que pertence,
natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na actual
categoria e na função pública, bem assim como a classifi-
cação de serviço reportada aos anos relevantes para efei-
tos de promoção;

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

8.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados obrigatoriamente, sob pena de exclusão, da seguinte do-
cumentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo serviço de origem, da qual constem a categoria de
que o candidato é titular, a natureza do vínculo, o tempo
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de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
as classificações de serviço, com indicação das respectivas
expressões quantitativas e menções qualitativas;

c) Declaração, devidamente autenticada pelo serviço de ori-
gem, com especificação pormenorizada das tarefas e res-
ponsabilidades inerentes ao posto de trabalho que ocupa.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Sever do Vouga ficam dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos exigidos, desde que cons-
tem dos respectivos processos individuais.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro Juvenal Alcides Silva Costa, verea-
dor, substituído nas suas faltas e impedimentos por Manuel
Nunes Martins, vereador.

Vogais efectivos:

Manuel Nunes Martins, vereador.
Fernando Soares Ramos, director de departamento.

Vogais suplentes:

Augusto de Bastos Henriques, vereador.
António Martins Pereira, vereador.

12 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

12.1 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

12.2 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos avisados por escrito.

13 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 de Dezembro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-34 817

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares de assistente administrativo especia-
lista � pessoal administrativo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal datado de 3 de Dezembro
19 de Outubro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso interno de acesso geral para provimento de quatro
lugares de assistente administrativo especialista.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as vagas
indicadas e cessa com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � área do concelho de Sever do Vouga.
4 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as
condições de trabalho e demais regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

5 � Conteúdo funcional � corresponde ao descrito para a res-
pectiva carreira no Despacho n.º 38/88, da SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � 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, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos de admissão a concurso:
7.1 � Gerais � os referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Formalização de candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Sever do
Vouga, contendo os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número, vali-
dade e serviço emissor do bilhete de identidade, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone
de contacto);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mencionado

o número e data do Diário da República onde vem publi-
cado o presente aviso;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do serviço a que pertence,
natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na actual
categoria e na função pública, bem assim como a classifi-
cação de serviço reportada aos anos relevantes para efei-
tos de promoção;

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

8.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados obrigatoriamente, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emiti-

da pelo serviço de origem, da qual constem a categoria de
que o candidato é titular, a natureza do vínculo, o tempo
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
as classificações de serviço, com indicação das respectivas
expressões quantitativas e menções qualitativas;

c) Declaração, devidamente autenticada pelo serviço de ori-
gem, com especificação pormenorizada das tarefas e res-
ponsabilidades inerentes ao posto de trabalho que ocupa.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Sever do Vouga ficam dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos exigidos, desde que cons-
tem dos respectivos processos individuais.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro Juvenal Alcides Silva Costa, verea-
dor, substituído nas suas faltas e impedimentos por Manuel
Nunes Martins, vereador.

Vogais efectivos:

Manuel Nunes Martins, vereador.
Fernando Soares Ramos, director de departamento.

Vogais suplentes:

Augusto de Bastos Henriques, vereador.
António Martins Pereira, vereador.

12 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

12.1 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada.

12.2 � Realização dos métodos de selecção � o dia, hora e local
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos avisados por escrito.

13 � Afixação e publicitação das listas � as listas de candidatos
e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e
termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 de Dezembro de 2001. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 5-1-34 818
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

SOCIEDADE PORTUGUESA DO ACUMULADOR
TUDOR, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Carlos Leal, freguesia
de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca
de Xira sob o n.º 5517.

Pessoa colectiva n.º 500261482.

Assembleia geral

CONVOCAÇÃO

Convocam-se os Srs. Accionistas da Sociedade Portuguesa do Acu-
mulador Tudor, S. A., para a assembleia geral da Sociedade, a reunir
no próximo dia 30 de Janeiro de 2002, às 15 horas, na sede social,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre a ratificação da cooptação de Oscar
Silvestre García-Barrosa Lage para o cargo de administrador,
até ao termo do mandato actualmente em curso;

Ponto 2 � Deliberar sobre o projecto de fusão entre a socieda-
de Deta Portuguesa Baterias, L.da, sociedade por quotas com
sede na Avenida do Dr. Carlos Leal, freguesia de Castanheira
do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, com o capital
social de e 9 626 799,42, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Vila Franca de Xira sob o n.º 5329, pessoa
colectiva n.º 501672796 (sociedade incorporante, a transfor-
mar em sociedade anónima, nos termos melhor explicitados
no projecto de fusão e respectivos anexos), e a Sociedade
Portuguesa do Acumulador Tudor, S. A. (sociedade incorpo-
rada).

O projecto de fusão foi devidamente registado na Conservatória
do Registo Comercial de Vila Franca de Xira (ap. 30 e 31, de 30 de
Novembro de 2001, para a Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor,
S. A., e para a Deta Portuguesa Baterias, L.da, respectivamente).

O projecto de fusão e a documentação anexa encontram-se à dis-
posição para consulta dos accionistas e dos credores sociais, na sede
social, durante as horas de expediente, a partir da data de publicação
da presente convocatória.

Em sede de requisitos a que se encontram subordinados a participa-
ção e o exercício do direito de voto, estabelece o artigo 15.º do con-
trato de sociedade:

Constituem a assembleia geral os accionistas possuidores de
um mínimo de 10 acções, equivalente a um voto, que tenham
sido registadas ou averbadas, ou simplesmente depositadas, na
sede da Sociedade ou em qualquer banco, com a antecedência de
cinco dias da data da assembleia.

1 � Os accionistas eleitos para a mesa da assembleia geral e
para o conselho fiscal poderão sempre assistir às assembleias gerais
e tomar parte nas discussões, independentemente de possuírem
ou não o mínimo de acções exigido pelo corpo deste artigo, mas
só poderão votar os que tiverem esse direito.

2 � Os accionistas podem delegar a sua representação na
assembleia geral noutros accionistas ou noutras pessoas previs-
tas na lei por meio de procuração ou de simples carta dirigida ao
respectivo presidente. As procurações ou as cartas deverão ser
recebidas pelo presidente da assembleia geral a que disserem res-
peito.

3 � Os obrigacionistas e os accionistas possuidores de menos
de 10 acções não poderão assistir às assembleias gerais, mas tais
accionistas poderão agrupar-se de forma a completarem o nú-
mero de 10 acções e fazer-se representar por um dos agrupados.

4 � O número de votos que cada accionista pode representar
na assembleia geral não sofre qualquer limitação, salvo a que
derive do dispositivo legal em vigor.

14 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alfredo António Amado Pinto. 01-2-18 839

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: 705 310 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da Sociedade Turística da Penina, S. A., a reunirem em assem-
bleia geral extraordinária na sede social, sita no Hotel Le Meridien
Penina Golf & Resort, no dia 30 de Janeiro de 2002, pelas 12 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Ratificação da deliberação tomada pelo conselho de admi-
nistração da Sociedade na sua reunião do passado dia 5 de
Dezembro de 2001, relativamente aos seguintes pontos:

a) Constituição de uma hipoteca como garantia de paga-
mento de um empréstimo no montante máximo ga-
rantido de 22 182 902 501$, contraído por Meridien
Intermediate Holding Company I Limited;

b) Nomeação do administrador Joaquim Manuel da Costa
Palma para representar a Sociedade na outorga da es-
critura pública de constituição de hipoteca conforme
o n.º 1.º da ordem do dia, bem como praticar todos e
quaisquer actos necessários ou convenientes, perante
entidades públicas ou privadas, à conclusão deste fim;

c) Adesão da Sociedade ao acordo de financiamento cele-
brado entre Meridien Intermediate Holding Company
I Limited e CIBC World Markets Plc e Meridien In-
termediate Holging Company Limited e Merril Lynch
Capital Markets Bank Limited,  Millan Branch;

2.º Nomeação de Simon Scott Fraser para o cargo de adminis-
trador da Sociedade, para o remanescente do triénio de 2000-
-2002, presentemente em curso.

Conforme o artigo 13.º do contrato de sociedade, os Srs. Accionis-
tas que pretendam participar na assembleia geral deverão, até 10 dias
antes da data marcada para a respectiva reunião, ter as suas acções
registadas no livro da Sociedade ou depositadas, conforme sejam no-
minativas ou ao portador.

18 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 01-2-018 849

SPEQ � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Sede: Avenida de António de Aguiar, 163, 3.º, direito,
1050-014 Lisboa

Capital social: 10 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 011 868.

Pessoa colectiva n.º 5030151016.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
sociedade SPEQ � Sociedade Portuguesa de Equipamentos, S. A., com
sede na Avenida de António Augusto de Aguiar, 163, 3.º, direito, em
Lisboa, para se reunirem em assembleia geral na sede social, no dia
31 de Janeiro de 2002, pelas 16 horas, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Apreciação da situação geral da sociedade;
2.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas dos exercícios

de 1999, 2000 e 2001, para efeitos de dissolução da socie-
dade;

3.º Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados;
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 255, de
3 de Novembro de 2001, a p. 23 535, saiu com inexactidão a publi-
cação relativa à cooperativa A Folha Cultural, C. R. L. Assim,
rectifica-se que no n.º 2 do artigo 8.º, onde se lê «2 � Os excelentes
anuais» deve ler-se «2 � Os excedentes anuais», no n.º 1 do artigo 22.º,
onde se lê «dos cooperadores» deve ler-se «dos cooperantes», e na
alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º, onde se lê «Eleger e discutir» deve
ler-se «Eleger e destituir». 19-1-006011

BEJA
VIDIGUEIRA

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 279, de 3 de Dezembro de 2001, a p. 25 790-(29), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade BIGDOOR � Utilidades,
Equipamentos e Investimentos Imobiliários, S. A. Assim, rectifica-se
que onde se lê «Artigo 18.º � Dissolução da sociedade» deve ler-se
«Artigo 19.º � Dissolução da sociedade». 19-1-006016

COIMBRA
CANTANHEDE

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 218, de
19 de Setembro de 2001, a p. 20 194, saiu com inexactidão a publi-
cação relativa à sociedade João Breda, L.da, tendo sido omitido o
seguinte: «inscrição n.º 3». 19-1-006014

Rectificação. � No 2.º suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 253, de 31 de Outubro de 2001, a p. 23 468-(164), saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade Américo Oliveira,
Unipessoal, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «número e data da
apresentação: 3/0109177» deve ler-se «número e data da apresenta-
ção: 3/010917». 19-1-006015

FARO
ALJEZUR

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 131, de 6 de Junho de 2001, a p. 12 270-(47), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade Jahn-Putz � Actividades
Agro-Pecuárias, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «Conservatória
do Registo Comercial de Albufeira» deve ler-se «Conservatória do
Registo Comercial de Aljezur». 19-1-006013

LISBOA
ALENQUER

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 241, de 17 de Outubro de 2001, a p. 22 356-(108), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Cerâmica de São
Paulo, S. A. Assim, no artigo 3.º, rectifica-se que onde se lê «o capi-
tal social [...] é de 1 100 000$» deve ler-se «o capital social [...] é de
1 100 000 euros». 19-1-006018

LISBOA � 2.A SECÇÃO

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 64, de 16 de Março de 2000, a p. 6180-(124), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade Caixa Crédito � Sociedade

Financeira para Aquisições a Crédito, S. A., na parte final respeitante
à nova redacção do artigo 5.º do contrato de sociedade. Assim, rectifica-se
que no n.º 1 do artigo 5.º, onde se lê «1 800 000 000$» deve ler-se
«9 000 000 de euros»; na mesma página foi também omitida a alteração
do n.º 1 do artigo 6.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 6.º

[...]
«1 � O capital social é representado por 1 800 000 acções nomi-

nativas de valor nominal de 5 euros cada uma, e incorporadas em
títulos de 1, 10, 100, 1000, 10 000 ou múltiplos de 10 000 acções».

19-1-006012

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MACHADO, GENTIL & MASCARENHAS � MGM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2047; identificação de pessoa colectiva n.º 502858532; entra-
da: 9823/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13244566

MATOS OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 331; identificação de pessoa colectiva n.º 500455317; en-
trada: 9542/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15861538

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 274, de 26 de Novembro de 2001, a p. 25 236-(72), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade MKIP � Gestão de
Projectos, L.da Assim, rectifica-se que, no artigo 2.º, onde se lê «Rua
de Víctor Cordon, 21» deve ler-se «Rua Víctor Cordon, n.º 21», no
artigo 8.º, alínea c), onde se lê «nos termos da delegação prevista no
n.º 2 do artigo 7.º» deve ler-se «nos termos da delegação prevista no
n.º 4 do artigo 7.º» e, nas disposições transitórias, onde se lê «Robert
Dennis Cambers» deve ler-se «Robert Dennis Chambers».

19-1-006017

LOURES

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 196, de 24 de Agosto de 2001, a p. 18 208-(91), foi publi-
cada com inexactidão a denominação da sociedade Triunfo Interna-
cional � Sociedade de Têxteis e Confecções, L.da Assim, a
denominação correcta é a atrás mencionada, e não como foi publi-
cada. 19-1-006021

ODIVELAS

CHOOSECAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 559; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010831.
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Certifico que entre Paulo Jorge Coelho Alves, casado com Emília
Maria Correia Filipe Alves, na comunhão de adquiridos, com
2500 euros; e Carlos Manuel António Alves, casado com Isabel Maria
Alexandre Simões Fernandes António Alves, na comunhão de
adquiridos, com 2500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHOOSECAR � Comércio de
Automóveis, L.da, com sede na Rua da Marquesa d�Alorna, lote 15-
A, Bons-Dias, Ramada, Odivelas, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

2 � A gerência por simples deliberação, pode deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como abrir
filiais e sucursais, em qualquer ponto do País.

2.º

O objecto social consiste na importação e comércio de automó-
veis e motociclos, caravanas, barcos e respectivos acessórios.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento da sociedade quando
feita a terceiros, tendo em primeiro lugar a sociedade, e em segundo
lugar os sócios não cedentes, o direito de preferência.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de um gerente.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Morte do seu titular, desde que a posição do falecido não seja

assumida pelos respectivos herdeiros;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra providência cautelar.

7.º

Dos lucros obtidos em cada exercício sairão as percentagens legais
e as que a assembleia geral destinar para qualquer outro fundo de
reserva, sendo o remanescente partilhado na proporção das respecti-
vas quotas.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15681653

CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3066;
identificação de pessoa colectiva n.º 500817413; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20010702.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato, em que aumentam o capital de 400 000$ para 5000 euros,
mediante reforço de 302 410$ por incorporação de reservas livres, e
300 000$ em dinheiro, pelo que alteram o artigo 3.º do contrato, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos valores
que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada

um dos sócios, Luís Filipe Roberto e Sousa, e Arlete Maria Paiva da
Silva Pinto e Sousa.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativos ao ano de 2000, em 2 de Julho de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15286649

ITALAMP � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 001;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262653; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: Of. 15 e 16/20010904.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente de António Augusto Correia Bessa

Albuquerque, por renúncia, em 10 de Agosto de 2001.
Cessação de funções de gerente de Maria da Nazaré de Oliveira

Magalhães, por renúncia, em 10 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

15118770

BOLACHAS MÓNACO � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 569;
identificação de pessoa colectiva n.º 502372672; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/20010907.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança de sede para a Rua de Torcato Jorge, 1, cave, freguesia da

Ramada, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15118754

D. C. A. � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 570;
identificação de pessoa colectiva n.º 501699198; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 6/20010907.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança de sede para o Centro Comercial dos Pedernais, loja 14,

Rua de D. Dinis, Pedernais, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15118746

FERSADO � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9538;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866817; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 6/20010917.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: 2001-2003.
Conselho de administração: presidente � Manuel José Fernandes;

administradores � Antónia da Conceição Janeiro Fernandes; e Paulo
Alexandre Janeiro Fernandes.

Fiscal único: efectivo � Leopoldo Alves & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Leopoldo de As-
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sunção Alves, revisor oficial de contas; suplente � José Rita Braz
Machado, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 15 de Março de 2001.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14977869

TÁXIS IDEAIS DO BARRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 593;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422087; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 9/20010917.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Redenominação, aumento de capital e alteração parcial do con-

trato em que aumentam de 400 000$ para 5000 euros, mediante
reforço de 3004,81 euros, pelo que alteram os artigos 1.º, 3.º e 5.º do
contrato, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a girar sob a firma Táxis Ideais do
Barrio, L.da, e tem a sua sede na Rua de Adelina Abranches, 6, 2.º,
esquerdo, Bairro dos Bons-Dias, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
designada em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente, incluindo na compra e venda de quaisquer
veículos.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Joaquim Pires Fran-
cisco.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15093328

AFIXE � PUBLICIDADE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5922;
identificação de pessoa colectiva n.º 501745424; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 14 e 15/20010903.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Cessação de funções de gerente de Isabel Maria Barro-

so Madeira Vilela Trigo Mesquita, por renúncia, em 25 de Junho de
2001.

2 � Facto: Nomeação de gerente de Vítor Manuel Espinheira
Lemos Ribeiro, casado.

Data da deliberação: 2 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947706

AMADÚ JALÓ � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 594;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001118.

Certifico que Amadú Jaló, casado com Mariama Sal, na comunhão
de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Amadú Jaló � Construção Civil,
Unipessoal, L.da, identificação de pessoa colectiva provisória

n.º 505612968, e fica com a sua sede na Rua de Alves Redol, 10, 5.º-
A, na freguesia de Odivelas, concelho de Odivelas.

2.º

O seu objecto consiste em construção civil, fornecimento de mão-
de-obra; pedreiros, serventes, marteleiros, cofragens, armação de
ferros, ladrilhos, limpezas e guardas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros e corresponde a uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio Amadú Jaló.

§ único. A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por dois gerentes,
desde já nomeados, o sócio Amadú Jaló, e a não sócia, Mariama Sal,
natural da Guiné-Bissau, casada com o primeiro outorgante no referido
regime e residente na mesma morada, contribuinte fiscal
n.º 200433378, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo necessária a assinatura dos dois gerentes
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

4.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade, negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital deposi-
tado, para pagamento de despesas já efectuadas em nome da socie-
dade e que ficam por conta desta, todas as relacionadas com a escri-
tura e registos, podendo a sociedade desde já, iniciar a sua actividade
e realizar negócios jurídicos, designadamente contratos de
arrendamento, compra e venda, cessão de exploração, trespasse e
locação financeira.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15093182

ARTUR & LAVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 034;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/20010326.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de Artur José Ferreira, por

renúncia, em 22 de Março de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14957850

CADER & FAUZIA � COMÉRCIO GERAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504508814; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 6 e 7/20010727.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Cessação de funções de gerente de Abdul Cadar Abdul

Satar, por renúncia, em 30 de Maio de 2001.
2 � Alteração parcial do contrato, em que se altera o § 1.º do

artigo 4.º, e o corpo do artigo 3.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

§ 1.º Para a sociedade ficar vinculada basta a assinatura de qualquer
um dos seus gerentes.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 200 000$ encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e outros valores constantes da escrita social, e
corresponde à soma de três quotas: uma de 450 000$, e outra de
400 000$, ambas pertencentes à sócia Fauzia Banu Abdul Satar Harun;
e outra de 350 000$ do sócio Faizil Abdula Harun.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14970473

ALBERTINO GRAÇA, CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 562;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010904.

Certifico que Albertino Pereira Graça, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albertino Graça, Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Arroteias, lote 2-A,
freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio, e o não sócio,
Paulo Jorge Antunes de Oliveira, casado, residente na Avenida da
Liberdade, 7, 3.º, esquerdo, Ramada, Odivelas.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas, não coincida no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092712

VÍTOR & SANDRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 567;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010906.

Certifico que entre Vítor Manuel do Carmo Ferreira, com 2500 eu-
ros; e Sandra Maria Magalhães Ribeiro, com 2500 euros, casados um
com o outro, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor & Sandra � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Camilo Pessanha, 4,
1.º-D, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, e uma de cada um dos sócios.

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 a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Sandra Maria Maga-
lhães Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092720

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE, FUTEBOL, S. A. D.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 565; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20010904.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e duração

1 � A sociedade tem a natureza de sociedade anónima desportiva,
e adopta a denominação de Odivelas Futebol Clube, Futebol, S. A. D.,
e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade resulta da personalização jurídica da equipa de
futebol do Odivelas Futebol Clube, que pretende participar nas com-
petições profissionais e não profissionais de futebol, é constituída nos
termos dos artigos 3.º, alínea b), e 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 67/
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97, de 3 de Abril, e é Clube fundador, nos termos da lei, o Odive-
las Futebol Clube.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Estádio de Arnaldo Dias, Quinta
do Porto Pinheiro, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � O conselho de administração pode, sem o consentimento
prévio da assembleia geral, deslocar a sede social para outro local do
concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a participação na modalidade de
futebol em competições desportivas de carácter profissional e não
profissional, a promoção e organização de espectáculos desportivos
e o fomento ou desenvolvimento de actividades relacionadas com a
prática desportiva profissionalizada e não profissionalizada desta
modalidade.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social inteiramente subscrito e realizado em dinheiro é
de 500 000 euros e está representado por 100 000 acções.

ARTIGO 5.º

Valor nominal, natureza e representação das acções

1 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.
2 � Todas as acções são nominativas.
3 � As acções são escriturais, salvo se a deliberação do aumento

de capital social subjacente à respectiva emissão deliberar diferente-
mente.

4 � Caso sejam convertidas em tituladas, as acções poderão ser
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 ou múltiplos de
1000 acções.

5 � Em caso de representação titulada, os títulos serão assinados
por dois administradores, ainda que por chancela.

6 � As acções tituladas são convertidas em escriturais e recipro-
camente, nos termos e limites permitidos por lei, a expensas dos
respectivos titulares.

ARTIGO 6.º

Categoria de acções

1 � As acções da sociedade são de duas categorias: a categoria A e
a categoria B, possuindo as acções da categoria A, os privilégios
consignados na lei e nos presentes estatutos, e sendo as acções da
categoria B acções ordinárias.

2 � São acções da categoria A as subscritas directamente pelo
Odivelas Futebol Clube, e enquanto se mantiverem na sua titulari-
dade, e são acções da categoria B as restantes.

3 � Sempre que através de alienação ou aquisição, houver mudan-
ças de categoria de acções, deve a sociedade proceder oficiosamente
ao respectivo averbamento e comunicar o facto, caso seja necessário,
à entidade competente.

ARTIGO 7.º

Direitos de preferência

Nos aumentos de capital, a preferência que seja exercida pelo
Odivelas Futebol Clube, será satisfeita por acções da categoria A e a
que seja exercida por outros accionistas por acções da categoria B,
sendo igualmente da categoria B aquelas que forem subscritas fora do
exercício do direito de preferência dos accionistas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Participação e direito de voto

1 � Têm direito a participar na assembleia geral, sem prejuízo do
mais que se encontre previsto na lei, aqueles que comprovarem pela

forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares ou represen-
tam titulares de acções da sociedade que confiram direito a pelo
menos, um voto e que sejam desde o quinto dia útil que preceda a
assembleia, pelo menos.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto, sendo apenas consi-
deradas para efeitos de voto as acções já detidas à data referida no
número anterior.

ARTIGO 9.º

Representação

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral, poderá ser atribuída a qualquer outro accionista ou a pessoas
a quem a lei o permita.

2 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas e
a assembleia geral deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregues na sociedade.

3 � As pessoas colectivas podem ser representadas na assembleia
geral pelas pessoas que para o efeito nomearem por carta entregue
ao presidente da mesa, nos termos previstos no número anterior.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
presidente e um secretário eleitos pela assembleia geral por mandato
de quatro anos, renovável por uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

Quorum

A assembleia geral não pode funcionar nem deliberar, em primeira
convocação, sem que esteja representada a totalidade das acções da
categoria A.

ARTIGO 12.º

Deliberações

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
absoluta dos votos emitidos, salvo quando a lei exigir maioria quali-
ficada.

CAPÍTULO IV
Conselho de administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, num mínimo de três.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração, é de
quatro anos, renovável por uma ou mais vezes, sendo eleitos pela
assembleia geral, salvo o disposto no número seguinte, a qual define
o seu número.

3 � Um dos membros do conselho de administração será designa-
do pelas acções da categoria A, mediante comunicação ao presidente
da mesa da assembleia geral, só havendo lugar a eleição se a designação
não for feita.

4 � Se no decurso do mandato for alargado o número de membros
do conselho de administração ou substituição que não seja total, os
eleitos ou designados completarão o mandato em curso.

5 � O presidente do conselho de administração será designado pela
assembleia geral, podendo sê-lo pelo próprio conselho de administra-
ção, caso aquela o não designe.

6 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauciona-
da por alguma das formas e no montante previsto na lei, podendo a
assembleia geral alterar a caução ou dispensar a sua prestação.

ARTIGO 14.º

Competência

1 � O conselho de administração é o órgão de gestão da sociedade,
cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e praticar todos os actos
legalmente considerados como exercício de poderes de gestão.

2 � O conselho de administração pode delegar parte dos seus
poderes em um ou vários administradores-delegados.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um dos administradores-delegados, dentro dos

limites fixados na delegação do conselho;
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c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos
respectivos instrumentos de mandato.

2 � Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um admi-
nistrador.

ARTIGO 16.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do verbalmente ou por escrito, pelo seu presidente ou por dois vogais,
quando e onde o interesse social o exigir e pelo menos, uma vez por
trimestre.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à
reunião fazer-se representar por outro administrador, ou votar por
correspondência.

3 � Os votos por correspondência serão manifestados e os pode-
res de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio
de comunicação escrita dirigida ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência, tendo o presidente ou quem o
substitua voto de qualidade.

ARTIGO 17.º

Remuneração

Os administradores serão remunerados pelo modo estabelecido em
assembleia geral ou por comissão de fixação de vencimentos, que esta
designar.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Designação

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, os quais devem ser revisores oficiais de contas ou Socieda-
des de Revisores Oficiais de Contas, eleitos pela assembleia geral
por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes.

ARTIGO 19.º

Remuneração

O fiscal único será remunerado nos termos em que a assembleia
geral ou a comissão de fixação de vencimentos determinarem.

CAPÍTULO VI
Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

Designação

A sociedade terá um secretário, bem como um suplente deste,
designados ou exonerados pelo conselho de administração, com as
competências previstas na lei, cessando as respectivas funções com a
cessação do mandato do conselho que o designou.

CAPÍTULO VIII

Apreciação e contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

Exercício social

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Poderá a assembleia geral deliberar que o exercício social tenha

início no dia 1 de Agosto de cada ano e termo no dia 31 de Julho do
ano subsequente ou em outro período coincidente com o início e termo
das épocas desportivas oficiais.

ARTIGO 22.º

Relatório e contas

Relativamente a cada exercício social, o conselho de administra-
ção elaborará o balanço, a demonstração de resultados e o anexo ao
balanço que, conjuntamente com o relatório sobre o estado e evolu-
ção dos negócios sociais e a proposta de aplicação de resultados, serão
apresentados ao fiscal único e à assembleia geral.

ARTIGO 23.º

Resultados do exercício

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 24.º

Formação

A sociedade pode alargar a sua actividade às camadas de formação
de futebol do Odivelas Futebol Clube, nos termos em que a lei permitir,
ou cooperar com o clube fundador neste domínio.

ARTIGO 25.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.
2 � A liquidação do património social será em tal caso, feita

extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária constituída
pelos administradores em exercício de funções ou de forma a delibe-
rar pela assembleia geral.

3 � As instalações desportivas e respectivos equipamentos serão,
em qualquer caso, atribuídos ao clube fundador.

ARTIGO 26.º

Participações sociais

A sociedade pode adquirir participações em sociedades comerciais
que prossigam fins sociais diferentes dos seus, mesmo que reguladas
por legislação especial e participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico,
consórcios ou quaisquer outros tipos de associação, temporária ou
permanente.

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único.
Prazo: 2001-2004.
Conselho de administração: administradores � Luís Guilherme

Carvalho Baptista, casado; Manuel Pais Ferreira, casado; e Eduardo
Manuel Fernandes Martins, casado.

Fiscal único: efectivo � Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz
Caldas, casada, revisora oficial de contas; suplente � Francisco Adriano
Baptista de Castro Torres, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15118762

LEÃOCOR � PINTURAS, ISOLAMENTOS, RESTAUROS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 543; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010817.

Certifico que entre Leandro Rodrigues, solteiro, maior, com
17 500 euros; e Guida Maria Gouveia da Silva, solteira, maior, com
7500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEÃOCOR � Pinturas, Isolamen-
tos, Restauros e Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 14, 2.º,
esquerdo, no Bairro Novo de Santo Eloy, freguesia da Pontinha,
concelho de Odivelas.

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 prestação de serviços de pintu-
ras, isolamentos, restauros e construção.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 17 500 euros titulada pelo sócio Leandro Rodrigues;
e outra no valor nominal de 7500 euros titulada pela sócia Guida Maria
Gouveia da Silva.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15118789

ESTUQUES INFANTE SANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 588;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010917.

Certifico que João António Infante dos Santos, casado com Fer-
nanda de Jesus Milheiro Mendes dos Santos, na comunhão de adqui-
ridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estuques Infante Santos � Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Olival Basto, na Rua de São
Tomé e Príncipe, 30, 3.º, direito, freguesia de Olival Basto, concelho
de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas de obras públicas
e particulares. Construção civil, nomeadamente estucagem e outras
actividades de acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15116018

A. MOREIRA DA SILVA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 554; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010829.

Certifico que Avelino Moreira da Silva, casado com Elisabete Maria
Almeida Nogueira Silva, na comunhão geral, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Moreira da Silva � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Professor Dr. Augusto
Abreu Lopes, 16, 3.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os trabalhos de reparação e recons-
trução de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15093034

DON POLLO � CHURRASQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 553; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010828.

Certifico que Manuel Jorge Martins Lucas, viúvo, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Don Pollo � Churrasqueira,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro dos C. T. T., Rua das
Arroteias, lote 1-A29, em Caneças, freguesia de Caneças, concelho
de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em churrasqueira, actividades
hoteleiras e similares. Comércio de produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15093042

VMA � EVENTOS E PUBLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 555;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010830.

Certifico que Vítor Manuel Moreira Maia de Almeida, divorciado,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VMA � Eventos e Publicações,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta Nova,
lote 30, 7.º, frente, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos sociais
económicos e culturais. Edição, comércio e distribuição de publica-
ções periódicas e não periódicas e multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 12 470 euros e representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente, o sócio.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
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antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092771

ANGOBANA � SOCIEDADE COMERCIAL DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 500021430; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 7 e 8/20010904.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que alteram o capital de 50 000$ para 5000 euros, mediante
reforço de 4750,6 euros, pelo que alteram os artigos 2.º e 3.º do con-
trato, que passam a ter a seguinte redacção:

2.º

O seu objecto é o comércio a retalho de grande variedade de
mercadoria, café e recepção e a comercialização de frutas e produtos
hortícolas.

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado, corres-
pondendo à soma de duas quotas, sendo uma no valor de 4500 euros
pertencente ao sócio Silvino da Fonseca Ferreira; e outra quota no
valor nominal de 500 euros pertencente à sócia Maria Rosália da Cruz
Maia Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14946238

VARELA & PINTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 564; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010904.

Certifico que entre José Maria Andrade Varela Pinto, com 4000 eu-
ros; e Ivone Luís Pinto Varela, com 1000 euros, casados entre si na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Varela & Pinto � Sociedade de
Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua 25 de Abril, lote 17,
1.º, esquerdo, na freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade deslo-
car livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, im-
portação e exportação e comércio de produtos alimentares, tecidos,
calçado e electrodomésticos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4000 euros perten-
cente ao sócio José Maria Andrade Varela Pinto; e outra de 1000 eu-
ros pertencente à sócia Ivone Luís Pinto Varela.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes que a assembleia geral
designar, sócios ou não.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Maria Andrade
Varela Pinto.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos ao seu objecto, designadamente em abonações, fianças,
avales, letras de favor e outros de natureza semelhante.

5.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada, sujeita a

qualquer providência ou modalidade de venda ou adjudicação judicial,
ou por qualquer outra forma deixar de estar à livre disposição do
respectivo titular;

c) Quando o sócio voluntariamente onerar, responsabilizar ou
constituir usufruto sobre a quota de que é titular, sem prévia autori-
zação para o efeito da assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989247

C O B. � CINEMA DE OLIVAL BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010904.

Certifico que entre Bruno Ricardo Fradão Lopes Moreira, solteiro,
maior, com 2500 euros; e Nuno Maurício Lopes Lobo Pimentel,
solteiro, maior, com 2500 euros, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. O B. � Cinema de Olival Basto, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Olival Basto, lote 52,
na freguesia de Olival Basto, concelho de Odivelas, podendo a gerência
deslocá-la para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exibição e projecção de filmes.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
2500 euros pertencente ao sócio Bruno Ricardo Fradão Lopes Moreira;
e outra de igual valor de 2500 euros pertencente ao sócio Nuno
Maurício Lopes Lobo Pimentel.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida; a ces-
são a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar, e aos
restantes sócios em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o consentimento
do titular, bem como, no caso de falência ou insolvência do sócio, e
no caso de arresto, arrolamento ou penhora da mesma.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, competem a
ambos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14988879
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MALAS DIOLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 574;
identificação de pessoa colectiva n.º 501820086; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/20010910.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudou a sede para a Quinta Nova, lote 21, loja, direita, freguesia

e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 10868143

MANUEL ANTÓNIO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 500177368; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010910.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança de sede para a Rua dos Heróis de Chaimite, 31, freguesia

e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989379

ALTINHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 972610189; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/20010911.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que aumentam de 500 000$ para 5000 euros, mediante
reforço de 502 410$ em dinheiro pelo que se altera o artigo 3.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, titulada em nome
do sócio Albino Fernandes da Rocha; e outra no valor nominal de
2500 euros, titulada em nome do sócio Agostinho Nunes Ferreira.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989395

TUBOMATE � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 502224746; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 7; números e datas das
apresentações: 12/20010831 e 2/20010925.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Mudança de sede.
Sede: Avenida de D. Dinis, 110, freguesia e concelho de Odivelas.
2 � Mudou a sede para a Estrada da Paiã, lote 8, Porto Pinheiro,

freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947641

TRIGO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4925;
identificação de pessoa colectiva n.º 501461094; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: Of. 11 e 12/20010626.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente de Rui Orlando Trigo, por

renúncia, em 25 de Maio de 2001.
Aumento de capital de 600 000$ para 10 000 euros, mediante re-

forço de 1 404 820$, realizado em dinheiro pelo que alteram o ar-
tigo 2.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor
nominal de 5000 euros pertencente ao sócio Basílio Jaime Trigo; e
outra quota do valor nominal de 5000 euros pertencente ao sócio
Joaquim Maria Trigo.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14925486

INFORCONGELADOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 032;
identificação de pessoa colectiva n.º 503405523; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/20010829.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947293

AUTO TÁXIS DO PÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2416;
identificação de pessoa colectiva n.º 500564868; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 12 e 13/20010622.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Cessação de funções de gerente de António dos Santos

Gaspar, por óbito, em 23 de Julho de 1995.
2 � Facto: Nomeação de gerente de Artur Paulo Gaspar Baptista,

casado.
Data da deliberação: 20 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14927926

PAULO JORGE & MARTINHO � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 601;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20011008.

Certifico que entre Paulo Jorge Hipólito Cabral, com 2500 euros;
e Fernanda da Conceição Silva Martinho Cabral, com 2500 euros,
casados um com o outro, na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Jorge & Martinho � Ins-
talações Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rafael Bordalo
Pinheiro, lote 124, Bairro Encosta do Mourigo, Famões, freguesia de
Famões, concelho de Odivelas.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a sua
sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
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concelho limítrofe, criar, encerrar ou transferir sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de electricidade;
instalações eléctricas e comercialização de material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes cada uma delas a cada um dos sócios, Paulo Jorge Hipólito
Cabral, e Fernanda da Conceição Silva Martinho Cabral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, a qual poderá não ser remunerada, se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, bem como
as divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles, são livres.

2 � A cessão onerosa de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros, desde que a chamada seja
deliberada pela unanimidade dos votos representativos de todo o capital
social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas em caso de penhora, arresto,
arrolamento, interdição ou morte do respectivo titular.

ARTIGO 8.º

É vedado aos gerentes intervirem em nome da sociedade em fian-
ças, abonações, livranças, letras de favor e outros actos estranhos
aos negócios sociais.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15099776

TRANSPORTES ARMINDO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 14 035; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/
20010605.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação de gerente de Alice Paula Pascoal Costa Gonçal-

ves, casada, com capacidade profissional.
Data da deliberação: 30 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14983095

AUTO TÁXIS SALGUEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500319820; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20010918.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato em que aumentam de 400 000$ para 5000 euros, mediante
reforço de 602 410$ em dinheiro, pelo que altera o artigo 3.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração social e

divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 12493783

ODILIMPA � SOCIEDADE DE LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 457;
identificação de pessoa colectiva n.º 503523151; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 6/20010830.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato em que alteram os artigos 3.º e 6.º

do contrato, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 75 000 euros integralmente realizado e cor-
responde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
37 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
António Filipe Primo Martins, e José Manuel de Almeida de Sales
Caldeira.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José Manuel de
Almeida de Sales Caldeira, que fica desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14947870

H. L. PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 576; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010911.

Certifico que Horácio Lima Menezes de Pinho, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. L. Pinho, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Rua de Gil Eanes,
46, 3.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em montagem de mobiliário e de
divisórias. Instalações eléctricas. Construção civil e empreitadas.
Pintura.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.
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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, desde que com
objecto igual ao seu.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092666

CORPUS NATURALIS � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 585;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010914.

Certifico que entre Alexandra Maria da Paz Ferreira de Matos
Baptista Martins Santos, casada com Nuno Alexandre Martins Car-
valho dos Santos, na comunhão de adquiridos, com 1667 euros; Ana
Maria da Paz Ferreira de Matos Batista Costa Pinto, casada com Pedro
Miguel do Nascimento Costa Pinto, na comunhão de adquiridos, com
1667 euros; e José Francisco Fernandes da Cruz Grillo Evangelista,
solteiro, maior, com 1667 euros, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CORPUS NATURALIS � Clíni-
ca Médica e Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de Fernando Namora,
4, 1.º, direito, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
e dentários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1667 euros cada uma, e uma de cada um dos só-
cios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092674

CERTA � CENTRO DE MÁQUINAS E PRODUTOS
INDUSTRIAIS PARA LIMPEZA, TRATAMENTO

E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 500062528; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e datas das
apresentações: (Of.) 8/20010625 e 1/20010712.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Facto: Cessação de funções de gerente de Joaquim Maria Batista

Santa Maria, por renúncia, em 11 de Maio de 2001.
2 � Facto: Nomeação de gerente de João Manuel da Cruz Ribeiro

Silva, casado.
Data da deliberação: 25 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15117847

PAULO SANTOS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 571;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010907.
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Certifico que entre Paulo Alexandre Rodrigues dos Santos, solteiro,
maior, com 4750 euros; e Cláudia Susana Gouveia Ribeiro, solteira,
maior, com 250 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Paulo Santos & Ribei-ro, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Nicolau Tolentino, 6, rés-do-chão,
direito, na freguesia e concelho de Odivelas e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

Os sócios poderão por deliberação da assembleia geral, abrir fi-
liais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação social, e ainda transferir a sede para qualquer parte do ter-
ritório nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto os trabalhos de pintura e de constru-
ção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em numerário
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4750 euros do sócio Paulo Alexandre Rodrigues dos Santos; e outra
de 250 euros da sócia Cláudia Susana Gouveia Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica dispensada de caução e terá ou não
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral e será
exercida pelo sócio Paulo Alexandre Rodrigues dos Santos, que desde
já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatários para
a representar em actos ou categorias de actos especificados na
procuração.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre; porém,
a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade que em
primeiro lugar, e os sócios em segundo lugar, têm o direito de prefe-
rência, na aquisição da quota que se deseja alienar.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma
carecer, nas condições a fixar em assembleia geral, bem como
prestações suplementares até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 9.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades e prazos as assem-
bleias gerais, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios com pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989336

BETOVERDE � RENOVAÇÃO URBANA E SEGURANÇA
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 835;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192132; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: Of. 1 e 2/20010802.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente de Luís Miguel Costa das

Chagas, por renúncia, em 9 de Julho de 2001.
Facto: Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do

contrato, em que alteram o n.º 1 do artigo 2.º, e os artigos 4.º e 6.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

(Aumento de 1 000 000$ para 100 000 euros, mediante reforço de
19 048 200$ em dinheiro).

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho, 1, cave,
esquerda, freguesia e concelho de Odivelas.

2 � (Mantém-se).
ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 100 000 euros e divi-
dido em duas quotas iguais de 50 000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, João Tomás Ferreira de Jesus Lopes, e Helena Maria
Vieira da Costa de Jesus Lopes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, remuneradas ou
não, serão exercidas por sócios ou não sócios, tudo conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam porém, desde já designados gerentes, os sócios João
Tomás Ferreira de Jesus Lopes, e Helena Maria Vieira da Costa de
Jesus Lopes.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categorias de actos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949512

VILA FRANCA DE XIRA

GESTELIMAR � FORMAÇÃO, AUDITORIA, CONSULTORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4987/20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 504468090;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20001109.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital em
2 000 000$, realizado em dinheiro, e alterou parcialmente o contrato, quanto
aos artigos 2.º, 3.º e 4.º

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua dos Bombeiros Voluntários, 13, 2.º,
direito, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira, ficando a ge-
rência desde já autorizada a transferi-la para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar ou
extinguir em território nacional ou no estrangeiro, agências, filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em auditoria, consultadoria, con-
tabilidade, formação, comércio de artigos de informática, papelaria,
jornais e revistas; comércio a retalho de brinquedos e jogos, comér-
cio a retalho de marroquinaria e artigos de viagem, restaurante e café
e snack-bar.

ARTIGO 4.º

O capital integralmente realizado em dinheiro é de 3 000 000$ e
representado por duas quotas iguais do valor nominal de 1 500 000$,
pertencente uma a cada uma das sócias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.
11 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resen-

de Ferreira Santos Costa. 13850326

PORTALEGRE
ARRONCHES

FITAS E FITAS � SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO,
BAR E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua da Figueira, 12, freguesia de Assunção, concelho
de Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 50;
identificação de pessoa colectiva n.º 504883682; inscrição n.º 5 e
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 4 e 5/20011030.
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Certifico que foi registada a nomeação de gerente, em 26 de Outu-
bro de 2001, de Artur Jorge Marmeleiro de Sousa; e ainda a alteração
parcial do contrato de sociedade, alterando-se os artigos 1.º, § 1.º, 3.º
e 5.º que ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sete Menos Três � Restauração
e Similares, L.da, e tem a sua sede na Porta Nova, 9, freguesia de
Assunção, concelho de Arronches.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas de 1666,67 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo José Louro
Trindade, e António Manuel Louro Trindade; e uma de 1666,66 eu-
ros pertencente ao sócio Artur Jorge Marmeleiro de Sousa.

ARTIGO 5.º

Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura conjunta de três gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Pintão Roldão Bento Miranda. 15398137

CAMPO MAIOR

PBS � PROJECTOS INFORMÁTICOS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 86/
910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502537299.

Certifico que foi registada a prestação de contas relativa ao ano de
1999, respeitante à sociedade em epígrafe, e feito o depósito dos
documentos.

Conferi e está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Graça Carmo.
15342530

ELVAS

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 249, de
26 de Outubro de 2001, a p. 23 061, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade Agência de Viagens Artor, L.da Assim,
rectifica-se que onde se lê «Cessação das funções de gerente de João
Miguel Barroso Pinheiro. Causa: Renúncia. Data: 30 de Julho de 2001»
deve ler-se «Cessação de funções de gerente de Arménio José Brilha
Costa e Arménio da Conceição Costa. Causa: Renúncia. Data: 29 de
Agosto de 2001» e onde se lê, no artigo 4.º, «e outra de 25 euros
pertencente à sócia Sara Sofia Martins Mariano» deve ler-se «e outra
de 125 euros pertencente à sócia Sara Sofia Martins Mariano». 19-
1-006020

SOUSEL

TÁXI � BARREIROS & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 170/
20010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010918.

Certifico que entre José Diogo dos Santos Barreiros e mulher, Rita
Felizarda Roma Coelho dos Santos Barreiros, casados no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � Barreiros & Coelho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte do Concelho, 17,
freguesia e concelho de Sousel.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração da indústria de
transportes em automóveis ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas com o
valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Diogo dos Santos
Barreiros.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida e está conforme.

30 de Outubro de 2001. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
16565290

PORTO
AMARANTE

SILVA JORGE & MIRANDA, L.DA

Sede: Rua Tapada do Silvarinho, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1224/
980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504190121; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174602

GOUVEIA & FERNANDES, L.DA

Sede: Avenida Nova, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 437/
881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502074698; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174599
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FONSECA & LINO, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 336/
851107; identificação de pessoa colectiva n.º 501573690; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174580

ÁPIA � FLORES E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Edifício Centro Comercial dos Carvalhidos, 2.º, loja J,
Avenida 1.º de Maio, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 927/
951127; identificação de pessoa colectiva n.º 503529770; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174572

NORTENHA � MINÉRIOS DE ESTANHO, S. A.
Sede: Vieiros, Rebordelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 79/
660316; identificação de pessoa colectiva n.º 501057498; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174289

EMPRESA MINEIRA DO TAMOLO, L.DA

Sede: Boavista, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 78/
660201; identificação de pessoa colectiva n.º 500917370; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174270

TRANSPORTES HENRIQUES & DIAS, L.DA

Sede: Lugar da Mota, 407, Vila Chã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1344/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 504408364; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174947

B & J � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Ataúdes, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1014/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503738220; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174939

PAULO & ALFREDO, L.DA

Sede: Vale de Estrada, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 988/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503685054; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174920

MARANDENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, lojas DX e DV, Ramos, Telões,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1338/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504567497; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174912

TEIXEIRA & BABO � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Padrão, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 847/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503363405; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175102

APAGES � SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Comendador Elísio Pereira de Magalhães, Real,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 676/
930104; identificação de pessoa colectiva n.º 502936843; data da
apresentação: 20010629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175110

MACHADO, PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Souto Viso, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1513/
20000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505088975; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175471

CARTÂMEGA � COMÉRCIO AUTOMÓVEL
E REPRESENTAÇÕES DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 352/
860901; identificação de pessoa colectiva n.º 501708979; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 14893851

GARAGEM PEIXOTO, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 508/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502332670; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175331

FERNANDO & AZEVEDO, L.DA

Sede: Central Hidroeléctrica do Olo, Olo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 224/
790621; identificação de pessoa colectiva n.º 500866848; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175129

HIDROOLO � HIDROELÉCTRICA DO OLO, L.DA

Sede: Central Hidroeléctrica do Olo, Olo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1121/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503935824; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175315

SPI � SOCIEDADE DE PROJECTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Urbanização do Queimado, lote 47, Murtas,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 336/
871109; identificação de pessoa colectiva n.º 501898301; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175323

JOSÉ TEIXEIRA TORRES & FILHOS, L.DA

Sede: São Lázaro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 152/
741231; identificação de pessoa colectiva n.º 500371385; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175200

ARMAZÉNS PROGRESSO DO MARÃO � CICLOMOTORES, L.DA

Sede: Largo de Sertório de Carvalho, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 229/
800403; identificação de pessoa colectiva n.º 500693983; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175196

AUTO REPARADORA DO ALTO DA LIXA, L.DA

Sede: Toqueiras, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1044/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503785849; data da
apresentação: 20010629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175188

MORAIS & NOVAIS, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Bandoleiro, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1390/
991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504383382; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 13935461

TÊXTIL AMARANTENSE, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Entroncamento do Pinheiro, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 427/
881006; identificação de pessoa colectiva n.º 502053488; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175170

EDICAR � INDÚSTRIA DE GUARDA-CHUVAS, L.DA

Sede: Agras, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 393/
880113; identificação de pessoa colectiva n.º 501924310; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 14893878

PASTELARIA DO ARQUINHO, L.DA

Sede: Centro Comercial Navarras, 1.º, Cepelos,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 560/
910204; identificação de pessoa colectiva n.º 502503583; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175609

ANTÓNIO DE SOUSA CASTRO, HERDEIROS, L.DA

Sede: Feira, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 527/
900622; identificação de pessoa colectiva n.º 502373490; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 14893908

GONDOMAR

JOMILAR � CONSTRUÇÕES PARA VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 606/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502515538; número
e data da apresentação: 33/20010621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do
exercício de 2000.

É o que cumpre certificar.

6 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel de
Almeida Morais e Silva. 15570002

MAIA

CONFECÇÕES RUA DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 668/
20000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504701959; data
do depósito: 20010823.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Gracinda Monteiro.
15243796

SUCRISTECTO � SERVIÇOS DE ISOLAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 504202499; data do depó-
sito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referentes à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Gracinda Monteiro.
15243788

STAND MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2390/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502807911; data do
depósito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243834
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COFRUNOR � FRUTAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8473/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503928690; data do
depósito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243770

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, JOAQUIM & CERQUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 875/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504535803; data do
depósito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243761

MY FASHION � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 551/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504539337; data do
depósito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243753

MADEICOLOCA � MONTAGENS DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 828/
990901; identificação de pessoa colectiva n.º 504366270; data do
depósito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243826

M. D. DECOR � COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 005/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504539698; data do
depósito: 20010824.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243818

MLG � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 52 246/
951124; identificação de pessoa colectiva n.º 503540846; data do
depósito: 20010823.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243877

ARMAZÉM DE BEBIDAS MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7860/
961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503799858; data do
depósito: 20010823.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243745

AZEVEDO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 181/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502396482; data do
depósito: 20010823.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243869

AVIOSO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 730/
20000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504749536; data
do depósito: 20010823.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243800

CONSTRUÇÕES FREITAS SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2606/
921026; identificação de pessoa colectiva n.º 502861126; data do
depósito: 20010823.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
15243842

A. M. LOBÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 807/
681022; identificação de pessoa colectiva n.º 500998752; data do
depósito: 20010820.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Gracinda Monteiro.
15243710

DINERU � SOCIEDADE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 362/
280390; identificação de pessoa colectiva n.º 502315300; data do
depósito: 20010831.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Gracinda Monteiro.
15243850

V. F. M. � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4089/
940117; identificação de pessoa colectiva n.º 503120243; data do
depósito: 20010829.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Gracinda Monteiro.
15243729

PAÇOS DE FERREIRA

MASCARENHAS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 438/870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501769285;
data: 20010613.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
15603571

PORTO � 1.A SECÇÃO

FORTUNEXPRESSO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 314/821217; identificação de pessoa colectiva n.º 501367179;
data: 20010712; pasta n.º 2281.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 13646214

ACLIS � CENTRO DE OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8893/20000417; identificação de pessoa colectiva
n.º 504934937; data: 1289/20010621; pasta n.º 8893.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185992

DELVINO MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 032/760717; identificação de pessoa colectiva
n.º 500384754; data: 1588/20010625; pasta n.º 1989.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13661523

BATEIRA, COSTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 287/831110; identificação de pessoa colectiva
n.º 501447199; data: 1322/20010621; pasta n.º 3295.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682624

BATEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 298/820407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501270698; data: 1327/20010621; pasta n.º 19 354.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. �  A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12682705

FERCI � FERNANDO & CIDÁLIA,
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 057/900717; identificação de pessoa colectiva
n.º 502384409; data: 1458/20010622; pasta n.º 5305.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11563753

ESTEIO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1059/930304; identificação de pessoa colectiva n.º 502954590;
data: 20010628; pasta n.º 1059.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 298 � 27 de Dezembro de 200127 526

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 11189339

NG. TRANS � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4359/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503673943;
data: 2894/20010629; pasta n.º 4359.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12657972

ENGRENAUTO-ANGLOPARTES � COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE PEÇAS AUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4933/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503851868;
data: 2676/20010629; pasta n.º 4933.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11188758

PLENO EMPREGO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8959/20000512; data: 2570/20010628; pasta n.º 8959.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11188774

RODRIGUES & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1611/931011; identificação de pessoa colectiva n.º 503082767;
data: 2430/20010628; pasta n.º 1611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11188308

BENJAMIM CARDOSO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 037/800321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500962375; data: 20010628; pasta n.º 19 356.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 13615904

TÊXTEIS A FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 353/910121; identificação de pessoa colectiva n.º 502483113;
data: 20010628; pasta n.º 19 529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 10204881

DANIEL RUVINA, SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 410/731009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500082600; data: 20010703; pasta n.º 1578.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 14247488

ALVES & BATEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 178/770923; identificação de pessoa colectiva n.º 500631255;
data: 1798/20010626; pasta n.º 21 261.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12670332

DIOGOS & TITO � PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3793/951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503547921;
data: 20010626; pasta n.º 3793.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 13614045

GRAFIMPOR � DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4219/960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503642355;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20010807.
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Certifico que por 19 de Maio de 2001, foram designados os órgãos
sociais para o quadriénio de 2000-2004, a saber:

Conselho de administração: presidente � Amélia Celeste Pais
Matias Abreu, viúva, residente na Rua da Piedade, 8, 2.º, direito, Caldas
da Rainha; vogais � Felismino Alves Félix, viúvo, residente na
Avenida do Infante D. Henrique, lote E, Cascais; e Rui Jorge Lopes
Carvalho, casado, residente na Rua de Amadeu Sousa Cardoso, 152,
habitação 31, Porto.

Fiscal único: efectivo � Inácio Almeida, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por José Manuel de Almeida, casado;
suplente � Donato Lourenço Viçosa, revisor oficial de contas, casado.

É o que cumpre certificar.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314059

FRANCISCO M. FERREIRA VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4009/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503600148;
data: 1998/20010627; pasta n.º 4009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10178139

GRIJOTUBOS � FÁBRICA DE TUBOS
E ACESSÓRIOS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 609/840405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501574000; data: 2116/20010627; pasta n.º 9326.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 13670930

CRISTIGMA � CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6727/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504186345;
data: 2349/20010628; pasta n.º 6727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 11551372

JAYME DA COSTA � MECÂNICA E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 901/820830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148392; data: 2222/3./20010627; pasta n.º 126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 e contas conso-
lidadas, referente à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 13671693

FOJOHOTEL � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4254/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503654248;
data: 1881/20010626; pasta n.º 4254.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10329790

TEGOPI � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 893; identificação de pessoa colectiva n.º 500281491;
data: 20010706; pasta n.º 2157.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 14262851

ANTÓNIO SILVA SANTOS
COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3478/950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503473642;
data: 20010703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
14246872

VÉU E GRINALDA � PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS
INFORMATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9490/20001011; data: 3962/20010817; pasta n.º 9490.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
14272261

ALSOAN � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8467/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504785729;
data: 20010709; pasta n.º 8467.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 10178821
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ANA PAULA MATOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE UNIFORMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4036/960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503599794;
data: 20010717; pasta n.º 4036.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11583975

CAIXICASA � CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3021/950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503395773;
data: 20010713; pasta n.º 3021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 14263920

AUTO CASTRO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2055/940321; identificação de pessoa colectiva n.º 503164283;
data: 20010712; pasta n.º 2055.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
da Silva Fernandes. 14263840

DELICATEZZA � ESTÉTICA E MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8229/991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504665413;
data: 4390/20010727; pasta n.º 8229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13700421

ANDRAMAR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1754/920120; identificação de pessoa colectiva n.º 502683317;
data: 5105/20010920; pasta n.º 19 403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

1 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
13639170

PORTO � 2.A SECÇÃO

JUMBO EXPRESSO VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 385; identificação de pessoa colectiva n.º 500996920;
data: 20010629; pasta n.º 439.

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.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11542063

JUMBO EXPRESSO VIAGENS MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 461; identificação de pessoa colectiva n.º 501364196;
data: 20010629; pasta n.º 6739.

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.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11542160

PORTO � 3.A SECÇÃO

ALEXANDRA & CRISTINA � REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6171; identificação de pessoa colectiva n.º 503485438.

Certifico que foi efectuado o depósito das contas da sociedade em
epígrafe, referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de
Oliveira. 14239078

MARIA JOSÉ CORREIA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1981/920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502126914;
número e data da apresentação: 118/20000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650050

JOZA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção (Ma-
tosinhos). Matrícula n.º 5132; identificação de pessoa colecti-
va n.º 503302171; número e data da apresentação: 61/
20000707.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, José António
Teles Rodrigues Dias. 13651463
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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 corr espondência sobr e assinaturas deverá ser dirigida para a Imp r ensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comer cial, 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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