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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais

Direcção Regional de Edifícios de Lisboa

Anúncio

Concurso público n.º 3/DREL/2002, para adjudicação da
empreitada Ministério do Planeamento, Secretaria-
-Geral, Rua da Alfândega, 160, 4.º � conservação e
beneficiação do piso 4.

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

2 � Modalidade de 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 � Rua da Alfândega, 160, 4.º, Lisboa.
b) Natureza e extensão dos trabalhos � substituição da estrutura

da cobertura, colocação e telha nova, substituição de vigamento de
pavimento, revestimentos de pavimentos, paredes e tectos. Substitui-
ção de caixilharia. Alteração de instalação eléctrica e ar condicio-
nado.

Classificação Estatística � categoria 45.21.1, 45.31.1, 45.33.1,
subcategorias 45.21.15, 45.31.12, 45.33.12, constante do Regula-
mento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Ju-
nho de 1998.

Preço base do concurso � 300 000 euros, com exclusão do IVA.
4 � Prazo de execução da obra � 120 dias, incluindo sábados,

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

5 � Pedido de documentos:

a) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso na
firma Planimétrica, L.da, situada na Travessa de São Pláci-
do, 48, A (telefone: 213976155; fax: 213956458), nas ho-
ras normais de expediente.
Esses elementos podem ser solicitados até ao dia 20 de
Março de 2002;

b) O custo, a pagar em dinheiro ou em cheque é de 50 euros
incluindo o IVA.

6 � Data limite para apresentação das propostas:

a) As propostas terão de dar entrada no Serviço indicado no
n.º 1, até às 17 horas e 30 minutos do dia 25 de Março de
2002;

b) Endereço: Serviço indicado no n.º 1;
c) Língua: as propostas e documentos que as acompanham

devem ser redigidos em português. Quando os documentos,
pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos
noutra língua, serão acompanhados de tradução devidamen-
te legalizada ou, não o sendo, de declaração do concorren-
te que aceita a sua prevalência, para todos e quaisquer efei-
tos, sobre os respectivos originais.

7 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso:

a) Só intervirão as pessoas que, para o efeito, estiverem cre-
denciadas pelos concorrentes;

b) Data, hora e local: 26 de Março de 2002 às 10 horas no
Serviço indicado no n.º 1.

8 � Cauções e garantias � o valor da caução será de 5% do valor
do contrato, nos termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de pagamento � a emprei-
tada é por preço global nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será efectuado em si-
tuações mensais, conforme os trabalhos realizados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � poderão
concorrer agrupamentos de empresas, nos termos do artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
ambos de 2 de Março.

11 � Só são admitidos ao concurso:

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

Na 1.ª categoria: 4.ª; 5.ª; 6.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 13.ª e 14.ª
subcategorias, sendo uma delas da classe correspon-
dente ao valor global da sua proposta;

Na 5.ª categoria: 1.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª e 10.ª subcategorias;
Na 6.ª categoria: 15.ª subcategoria.

A classe em cada subcategoria deve cobrir o valor dos
trabalhos especializados que lhe respeitem;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI)
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes menciona-
das no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104, de 21 de Feve-
reiro, o qual indicará os elementos de referência relativos
à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à ca-
pacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifi-
que a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
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documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execução
da obra posta a concurso, indicados na Portaria n.º 104, de
21 de Fevereiro.

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

13 � Critérios de qualificação � a qualificação será feita de
acordo com os critérios estabelecidos no n.º 19 do programa de con-
curso.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes fac-
tores de apreciação e respectiva ponderação:

Preço � 45%;
Qualidade técnica da proposta � 55%.

15 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto.

6 de Fevereiro de 2002. � O Director Regional, António Cer-
deira. 3000016348

Instituto para a Conservação e Exploração
da Rede Rodoviária

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada: IC2
(E. N. 1) � beneficiação entre o quilómetro 79+889
(limite do distrito Leiria/Santarém) e o quilómetro
118+990 (Entroncamento com a E. N. 356-1).

1 � Nome e endereço do dono da obra � Instituto para a Con-
servação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sita no Edifí-
cio Quinta das Varandas, Avenida do Cónego Urbano Duarte, 3030-
-215 Coimbra, Portugal (telefone: 239794500; telefax: 239794555).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, a efectuar nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � a empreitada decorre nos concelhos
de Alcobaça, Porto de Mós, Batalha e de Leiria, no distrito de Lei-
ria.

b) Designação da empreitada � IC2 (E. N. 1) � beneficiação
entre o quilómetro 79+889 (limite do distrito Leiria/Santarém) e o
quilómetro 118+990 (Entroncamento com a E. N. 356-1).

Natureza dos trabalhos: a empreitada consiste essencialmente na
execução de trabalhos inerentes à reabilitação funcional do pavimen-
to recorrendo à aplicação de misturas betuminosas e de material
granular britado de granulometria extensa, pavimentação das bermas,
na melhoria do sistema de drenagem superficial e interna e do sis-
tema de sinalização e segurança, aumento do equipamento de segu-
rança, incluindo o alargamento pontual da plataforma da estrada para
permitir o melhoramento de algumas intersecções de nível.

Extensão dos trabalhos: os trabalhos desenvolvem-se ao longo dos
cerca de 39,100 km de extensão deste lanço do IC2 (E. N. 1).

Referência à Classificação Estatística: estes trabalhos estão refe-
ridos nas classes 45.21 e 45.23 da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro.

O preço base do concurso é de € 5 486 776,86, com exclusão
do IVA. Este preço inclui cerca de € 27 060,25 relativos à movi-
mentação de terras, de € 534 366,78 relativos a drenagens, de
€ 4 107 385,49 relativos a pavimentação e de € 635 269,02 relati-
vos à sinalização não eléctrica e dispositivos de protecção e segu-
rança.

c) Lotes: a obra não está dividida em lotes, devendo as propostas
a apresentar, referir-se à totalidade do trabalhos discriminados no
resumo geral de medições.

d) Finalidade do contrato: o contrato a celebrar, não inclui a ela-
boração de projectos.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra
é de 300 dias, a contar da data de consignação da empreitada.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da
entidade indicada no n.º 1 e na Direcção de Estradas do
Distrito de Leiria, sita no Largo do Dr. Manuel de Arria-
ga, 2, 2400-177 Leiria, Portugal (telefone: 244820670; te-
lefax: 244814906), onde poderá ser examinado pelos inte-
ressados, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30

minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a
data de publicação do presente anúncio no Diário da Re-
pública, até ao dia e hora do acto público do concurso.
As cópias do processo de concurso poderão ser solicitadas
por ofício ou telefax endereçados à Direcção de Estradas
de Leiria, sita na morada indicada na alínea a) deste n.º 5,
até ao 23.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação
deste anúncio no Diário da República;

b) O custo do processo de concurso é de € 1283,91, incluindo
o IVA à taxa legal, a pagar em dinheiro ou cheque visado
passado a favor do ICERR � Instituto para a Conservação
e Exploração da Rede Rodoviária.

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

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e 30
minutos do 52.º dia, contado a partir do dia seguinte ao da
data de publicação do presente anúncio no Diário da Re-
pública, após o qual não poderão ser consideradas;

b) As propostas deverão ser entregues em mão contra recibo,
ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de recep-
ção, para a Direcção de Estradas de Leiria, sita na morada
indicada na alínea a) do n.º 5, deste anúncio.
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorren-
te será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na
hipótese da entrada da mesma, se verificar já depois de
esgotado o prazo de entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa e quando
os documentos, pela sua própria natureza ou origem, esti-
verem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los
acompanhar de tradução devidamente legalizada, em rela-
ção à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou os seus re-
presentantes, devidamente credenciados.
Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá
intervir no acto público do concurso apenas um represen-
tante, devidamente credenciado por todas as empresas do
consórcio ou associação;

b) O acto público de abertura do concurso, terá lugar às 10
horas do dia útil imediato à data limite fixada para a apre-
sentação das propostas, na Direcção de Estradas de Leiria,
sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5 deste anún-
cio.

8 � Cauções e garantias exigidas � nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concorrente a
quem for adjudicada a empreitada, prestará nessa altura, uma cau-
ção no valor de 5% do preço total do respectivo contrato, com a qual
garantirá o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assu-
me com a celebração do contrato de empreitada e eventuais contra-
tos adicionais.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de pa-
gamento � nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, o tipo de empreitada é por série de preços e de acordo
com o preceituado no artigo 21.º deste Decreto-Lei, os trabalhos
serão facturados mensalmente com base na medição dos trabalhos
realizados.

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Portu-
guês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do Plano
de Investimentos consignado ao Instituto para a Conservação e Ex-
ploração da Rede Rodoviária (ICERR).

10 � Modalidade jurídica de associação � de acordo com o pre-
ceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas
as empresas desse agrupamento satisfaçam as disposições legais re-
lativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, devendo o concorrente neste caso, indicar desde logo, quem
é o líder do consórcio.

11 � Condições mínimas de carácter económico e técnico:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
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Portugal, deverão apresentar o certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI) e só
serão admitidos, quando aqueles certificados contenham as
seguintes autorizações:

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

15.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
dizem respeito;

2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos especializados que
respectivamente lhes dizem respeito;

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso;

c) Os concorrentes do espaço económico europeu não deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como aqueles
a que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diplo-
ma legal, devem apresentar os documentos indicados no
n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-
tam apreciar a sua aptidão, para a boa execução da obra,
no que respeita às condições mínimas de carácter económi-
co, igualmente relacionados com o programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas e respecti-
vas condições, consideram-se válidas pelo prazo mínimo de 66 dias,
contados da data do acto público do concurso. Se os concorrentes
nada requererem em contrário dentro dos oito dias seguintes ao ter-
mo deste prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44
dias.

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas e
a consequente adjudicação, é o da proposta economicamente mais
vantajosa de acordo com os seguintes factores, devidamente
hierarquizados segundo a sua incidência na ponderação e ordenados
por grau decrescente de importância:

a) Metodologia de execução dos trabalhos e garantia do cum-
primento do prazo de execução � 50%;

b) Preço � 45%;
c) Mérito técnico da proposta e obtenção da qualidade � 5%.

14 � Propostas condicionadas e propostas variantes � não são
admitidas propostas condicionadas, nem propostas variantes ao pro-
jecto posto a concurso ou a parte dele, excepto no que se refere ao
prazo de execução.

15 � Os prazos referidos nos números anteriores, são contados
nos termos do preceituado no artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

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

17 � Este anúncio, foi enviado para publicação no Diário da
República e no (JOCE) em 7 de Fevereiro de 2002.

18 � O contrato encontra-se abrangido pelo Acordo sobre Con-
tratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.

6 de Fevereiro de 2002. � O Vice-Presidente, José Alberto Al-
ves Nunes do Valle. 3000015837

Anúncio

Concurso público DE Coimbra n.º 2/2002-BEN � 
E. N. 342.1 � beneficiação entre Soure e Alfarelos

1 � Nome e endereço do dono da obra � Instituto para a Con-
servação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito no Ed.
Quinta das Varandas, Avenida do Cónego Urbano Duarte, 3039-225
Coimbra, Portugal (telefone: 239794500; telefax: 239794565).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, a efectuar nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Local de execução � distrito da Coimbra, concelho de Soure.

4 � Natureza dos trabalhos:

a) Designação da empreitada: E. N. 342.1 � beneficiação
entre Soure e Alfarelos;

b) Características gerais da obra: os trabalhos envolvidos na
presente empreitada, visam essencialmente o seguinte:

Realização de todos os trabalhos inerentes à melhoria das
condições de drenagem, reforço e alargamento do pa-
vimento e fornecimento e aplicação de equipamentos
de sinalização e segurança, com todos os trabalhos
complementares e acessórios requeridos;

Prolongamento de aquedutos e pontões existentes;
Execução de passeios na travessia de centros urbanos;
Extensão dos trabalhos � ao longo dos 12 400 m.

Apresentam-se algumas rubricas de medições e quantidades mais
significativas, nomeadamente:

Camada de desgaste em betão betuminoso � 86 314 m2;
Camada de regularização em macadame betuminoso � 10 574 t;
Betão armado em O Arte � 233 m3;
Pavimentação de passeios em betonilha � 9 924 m2.

5 � Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
€ 2 394 230 (PTE: 480 000 000$) com exclusão de IVA e inclui
cerca de € 1 624 388 (PTE: 325 660 487$) de trabalhos de pavi-
mentação e ainda, as seguintes verbas estimadas:

Drenagem (e alargamento de pontões) � € 318 026;
Obras acessórias � € 93 624;
Equipamentos de sinalização e segurança � € 263 987.

6 � Prazo de execução � o prazo de execução é de 270 dias, a
contar da data de consignação da empreitada, nele estando incluí-
dos sábados, domingos e feriados.

7 � Data e local do acto público do concurso �  às 15 horas do
dia 19 de Março de 2002, na sede da Direcção de Estradas de Coim-
bra, sita na Rua de Martins de Carvalho, 7, 3000-274 Coimbra, ou
Apartado 3001-801 Coimbra, Portugal (telefone: 239853250; tele-
fax: 239822201).

8 � Data limite e local para entrega das propostas �  as propos-
tas, redigidas em português, deverão ser entregues contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a
Direcção de Estradas de Coimbra, até às 17 horas e 30 minutos do
dia 18 de Março de 2002.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será
o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não
podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese da entrada da
mesma se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

9 � Pessoas admitidas à abertura das propostas � ao acto público
do concurso, poderá assistir qualquer interessado, podendo intervir
apenas as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para
esse efeito.

10 � Pedido de elementos:

a) O processo de concurso e os documentos complementares
devem ser pedidos à Direcção de Estradas de Coimbra,
onde se encontram patentes para consulta, nas horas nor-
mais de expediente.
Podem fazer esse pedido até 23 dias a contar do dia se-
guinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Repú-
blica.
Este processo de concurso pode também ser consultado na
sede do ICERR, na morada indicada no n.º 1;

b) Custos: o custo do processo de concurso e documentos
complementares é de € 560,25 (PTE: 112 320$), incluindo
o IVA à taxa legal, a pagar em dinheiro ou cheque visado
passado a favor do ICERR.

11 � Certificados exigidos � certificados de classificação exigi-
dos e outras condições técnicas e económicas:

a) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal: (nos termos
estabelecidos no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março), certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras
Públicas e Particulares (IMOPPI), ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, e das Portarias n.º 412-G/99, e
n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com a nova redacção dada pela
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Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto, e só serão admitidos
quando aqueles certificados contenham as seguintes auto-
rizações:

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

4.ª, 6.ª, 8.ª e 15.ª subcategoria da 3.ª categoria, 2.ª e 9.ª
subcategorias da 6.ª categoria e das classes correspon-
dentes aos valores dos trabalhos especializados res-
pectivos, consoante a parte que a cada um desses tra-
balhos cabe na proposta e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não re-
corra à faculdade conferida no artigo 73.º, alínea f) e
artigos 265.º a 272.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiros de obras públicas e inscritos em
lista oficial de empreiteiros aprovados do Estado pertencente
ao espaço económico europeu: certificado(s) de ins-
crição(ões), emitido(s) pela autoridade competente, nos ter-
mos estabelecidos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;

c) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiros de obras públicas, e não inscritos
em lista oficial de empreiteiros aprovados: a documentação
a que se refere o artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

Os concorrentes deverão apresentar documentos que permitam
apreciar a sua aptidão, para a boa execução da obra, no que respei-
ta às condições mínimas de carácter económico, igualmente relaci-
onados com o programa de concurso.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes
factores, devidamente hierarquizados segundo a sua incidência na
ponderação e ordenados por grau decrescente de importância:

a) Mérito técnica da proposta e metodologia da execução dos
trabalhos (50%);

b) Preço (45%);
c) Garantia do cumprimento do prazo de execução e da ob-

tenção da qualidade (5%).

13 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � enviado em 7 de Fevereiro de 2002, tendo sido rece-
bido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. nessa data.

14 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no JOCE.

7 de Fevereiro de 2002. � O Vice-Presidente, José Alberto Al-
ves Nunes do Valle. 3000015825

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura
de Entre Douro e Minho

Anúncio

Concurso público de venda de material lenhoso em
hasta pública n.º 1/DRAEDM-DSF/2002 � 30 lotes do
ex-Sector de Gestão do Património Florestal da Ribei-
ra de Pena e Mondim de Basto e dos Sectores de
Gestão do Património Florestal de Ribadouro, de
Vieira do Minho e Abadia, do Vale do Minho, de Ri-
beira de Pena, de Cabeceiras de Basto, de Mondim
de Basto e do Vale do Lima.

1 � Entidade pública adjudicante � Direcção Regional de Agri-
cultura de Entre Douro e Minho com sede na Rua do Dr. Francisco
Duarte, 365, 1.º, 4711-961 Braga (telefone: 253613294; fax:
253613293).

2 � Categoria do serviço: 02.02.10 � serviços relacionados com
a silvicultura e exploração florestal [Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade do Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 de Junho] � 30 lotes de material lenhoso,
proveniente de cortes extraordinários (arvoredo percorrido por incên-
dio e arvoredo seco), culturais e finais.

3 � Local de execução � Perímetro Florestal de Mondim de
Basto � ex-Sector de Gestão do Património Florestal de Ribeira de
Pena e Mondim de Basto; Perímetro Florestal do Marão e Meia
Via � Sector de Gestão do Património Florestal de Ribadouro; Pe-
rímetros Florestais da Serra da Cabreira e da Senhora da Abadia �
Sector de Gestão do Património Florestal de Vieira do Minho e
Abadia; Perímetros Florestais da Boalhosa e de Vieira e Monte
Crasto � Sector de Gestão do Património Florestal de Vale do
Minho; Perímetro Florestal de Ribeira de Pena � Sector de Gestão
do Património Florestal de Ribeira de Pena; Perímetro Florestal da
Serra da Cabreira � Sector de Gestão do Património Florestal de
Cabeceiras de Basto; Perímetro Florestal de Mondim de Basto �
Sector de Gestão do Património Florestal de Mondim de Basto;
Perímetros Florestais de Entre Lima e Neiva, de Entre Vez e Coura
e da Serra de Anta � Sector de Gestão do Património Florestal do
Vale do Lima.

4 � Ordem de venda dos lotes, prazos contratuais, condições de
pagamento e preço base � estão discriminados de acordo com os se-
guintes quadros:

a):

QUADRO I 

Ex-Sector de Gestão do Património Florestal de Ribeira de Pena e Mondim de Basto

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Mondim de Basto ................... 2/2001 4 000/801 928$00 8 4 10 48 383,40/09 700 000$00
Mondim de Basto ................... 6/2000 4 000/801.928$00 8 5 10 69 083,51/13 850 000$00

QUADRO II 

Sector de Gestão do Património Florestal de Ribadouro

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Marão e Meia Via .................. 2/2001 500/100 241$00 6 2 10 3 990,38/800 000$00
Marão e Meia Via .................. 1/2002 500/100 241$00 5 2 09 4 239,78/850 000$00
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QUADRO III 

Sector de Gestão do Património Florestal de Vieira do Minho e Abadia

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Senhora Abadia ...................... 1/2002 4 000/801 928$00 5 5 9 62 349,74/12 500 000$00
Serra Cabreira ......................... 1/2001 4 000/801 928$00 8 5 10 82 052,25/16 450 000$00

QUADRO IV

Sector de Gestão do Património Florestal do Vale do Minho

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

V. Monte Crasto ..................... 11/2001 500/100 241$00 5 2 9 2 493,99/500 000$00
Boalhosa ................................. 01/2002 1000/200 482$00 5 3 9 12 719,35/2 550 000$00
V. Monte Crasto ..................... 10/2001 2500/501 205$00 8 4 12 32 671,26/6 550 000$00

QUADRO V 

Sector de Gestão do Património Florestal de Ribeira de Pena

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Ribeira de Pena ...................... 3/2001 500/100T241$00 6 2 07 4 489,18/900 000$00
Ribeira de Pena ...................... 2/2001 1 500/300 723$00 3 3 07 14 465,14/2 900 000$00
Ribeira de Pena ...................... 1/2001 2 000/400 964$00 8 3 12 22 196,51/4 450 000$00
Ribeira de Pena ...................... 4/2001 3 500/701 687$00 5 4 09 39 903,83/8 000 000$00

QUADRO VI 

Sector de Gestão do Património Florestal de Cabeceiras de Basto

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Serra Cabreira ......................... 13/2001 1 500/300 723$00 6 3 8 17 208,53/3 450 000$00
Serra Cabreira ......................... 02/2002 2 500/501 205$00 8 3 12 26 935,09/5 400 000$00
Serra Cabreira ......................... 01/2002 2 500/501 205$00 8 4 12 30 925,47/6 200 000$00
Serra Cabreira ......................... 12/2001 4 000/801 928$00 8 5 10 60 853,34/12 200 000$00
Serra Cabreira ......................... 14/2001 4 000/801 928$00 8 5 10 91 529,41/18 350 000$00

QUADRO VII 

Sector de Gestão do Património Florestal de Mondim de Basto

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Mondim de Basto ................... 08/2001 0 500/100 241$00 3 2 7 972,66/195 000$00
Mondim de Basto ................... 07/2001 0 500/100 241$00 3 2 7 4 239,78/850 000$00
Mondim de Basto ................... 09/2001 0 500/100 241$00 3 2 7 5 237,38/1 050 000$00
Mondim de Basto ................... 10/2001 1 000/200 482$00 5 3 9 11 721,75/2 350 000$00
Mondim de Basto ................... 06/2001 2 500/501 205$00 6 3 10 27 433,88/5 500 000$00
Mondim de Basto ................... 05/2001 2 500/501 205$00 6 4 10 30 426,67/6 100 000$00
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QUADRO VIII

Sector de Gestão do Património Florestal do Vale do Lima

Prazo Número Prazo

Perímetro Lote Depósito provisório de extracção de de validade Preço base (euros/esc.)
(euros/esc.)  (meses) prestações do contrato

(meses)

Entre Vez Coura ..................... 01/2002 0 500/100 241$00 6 2 7 1 870,49/375 000$00
Entre Lima Neiva ................... 13/2001 0 500/100 241$00 3 2 7 1 995,19/400 000$00
Entre Vez Coura ..................... 03/2002 0 500/100 241$00 6 2 7 2 743,39/550 000$00
Entre Vez Coura ..................... 02/2002 0 500/100 241$00 5 2 7 3 740,98/750 000$00
Entre Lima Neiva ................... 12/2001 1 000/200 482$00 5 3 7 11 971,15/2 400 000$00
Serra de Anta .......................... 01/2002 2 000/400 964$00 5 3 7 23 194,10/4 650 000$00

b) O concorrente ao qual for adjudicado provisoriamente o lote,
entrega ao júri o depósito provisório para garantia da sua proposta,
em numerário ou cheque visado emitido à ordem da DRAEDM-
-DSF-Cauções, em quantia definida nos Quadros I e VIII.

c) O pagamento das prestações será efectuado em períodos men-
sais conforme o estabelecido nos Quadros I e VIII.

5 � Documentação:
a) O processo de concurso pode ser examinado na sede da Di-

recção de Serviços das Florestas, sita na Avenida de França, 291,
1.º, 4050-278 Porto, no Sector de Gestão do Património Florestal de
Ribadouro, sito no Parque Florestal, 4600 Amarante, no Sector de
Gestão do Património Florestal de Vieira do Minho e Abadia, sito
no Parque Florestal, 4850 Vieira do Minho, no Sector de Gestão do
Património Florestal do Vale do Minho, sito nas Portas do Sol, 4950-
-500 Monção, no Sector de Gestão do Património Florestal de Ri-
beira de Pena, sito na Rua de Camilo Castelo Branco, 4870-157
Ribeira de Pena, no Sector de Gestão do Património Florestal de
Cabeceiras de Basto, sito no Parque Florestal, 4860 Cabeceiras de
Basto, no Sector de Gestão do Património Florestal de Mondim de
Basto, sito no Parque Florestal, 4880 Mondim de Basto e no Sector
de Gestão do Património Florestal do Vale do Lima, sito na Estra-
da de Santa Luzia, 4900 Viana do Castelo, todos os dias úteis das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos.

b) Também pode ser adquirido, desde que solicitado em tempo
útil, e mediante pagamento dos respectivos custos, 25 euros/5012$,
isento de IVA, mais despesas de envio, o qual poderá ser enviado
ou entregue cópia do processo aos interessados, no prazo de quatro
dias úteis após a recepção do pedido nos seguintes endereços: Di-
recção de Serviços das Florestas, Avenida de França, 291, 1.º 4050-
-278 Porto (telefone: 228317596; fax: 228322821) e ou no Sector
de Gestão do Património Florestal de Ribadouro, sito no Parque
Florestal, 4600 Amarante (telefone: 255410870; fax: 255410879),
no Sector de Gestão do Património Florestal de Vieira do Minho e
Abadia, sito no Parque Florestal, 4850 Vieira do Minho (telefone:
253647127; fax: 253648347), no Sector de Gestão do Património
Florestal do Vale do Minho, sito nas Portas do Sol, 4950-500 Mon-
ção (telefone: 251652335; fax: 251653822), no Sector de Gestão do
Património Florestal de Ribeira de Pena, sito na Rua de Camilo
Castelo Branco, 4870-157 Ribeira de Pena (telefone: 259494112;
fax: 259494220), no Sector de Gestão do Património Florestal de
Cabeceiras de Basto, sito no Parque Florestal, 4860 Cabeceiras de
Basto (telefone: 253552376; fax: 253661472), no Sector de Gestão
do Património Florestal de Mondim de Basto, sito no Parque Flo-
restal, 4880 Mondim de Basto (telefone: 255381126; fax:
255382227) e no Sector de Gestão do Património Florestal do Vale
do Lima, sito na Estrada de Santa Luzia, 4900 Viana do Castelo
(telefone: 258822247; fax: 258822907).

c) Data limite para obtenção de documentação � até ao 14.º dia
contado a partir do dia útil seguinte ao da publicação do anúncio
no Diário da República, incluindo sábados, domingos e feriados.

6 � Local, data limite de recepção das propostas e idioma:

a) Direcção de Serviços das Florestas, Avenida de França,
291, 1.º, 4050-278 Porto;

b) Até às 17 horas do 15.º dia contado a partir do dia útil
seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, incluindo sábados, domingos e feriados ou no dia e
local do acto público antes do seu início;

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

7 � Data, hora e local de abertura das propostas e natureza da
sessão � o acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
útil seguinte ao último da recepção das propostas, no seguinte en-
dereço: Centro de Formação Profissional de São Torcato, Quinta do
Pinhó, Rua Franca, São Torcato, 4800-875 Guimarães.

Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas in-
teressadas e intervir os concorrentes ou seus representantes devida-
mente credenciados cujos documentos foram aceites pelo júri.

8 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita por lote,
segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa �
preço mais alto.

9 � Apresentação da proposta:

a) Por cada lote que o concorrente pretenda adjudicar é obri-
gatório apresentar proposta escrita para ser possível a lici-
tação verbal do mesmo.
Finda a licitação verbal serão abertas as propostas escritas
e o lote adjudicado provisoriamente, até resolução definiti-
va, a quem tiver oferecido o preço mais alto na licitação
verbal ou na proposta escrita;

b) Não são admitidas a concurso propostas condicionadas ou
variantes que envolvam alterações ao estipulado no processo
do concurso.

10 � Prazo de validade da proposta � as propostas apresentadas
deverão ter uma validade mínima de 90 dias a contar da data indi-
cada no n.º 7 considerando-se prorrogado o prazo, por iguais perío-
dos, para os concorrentes que nada requeiram em contrário.

11 � Caução � a caução é de 5% do valor da adjudicação de
cada lote e pode ser prestada nos termos do n.º 1 do artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

12 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Fevereiro de 2002.

13 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Fevereiro de 2002.

14 � Reserva de adjudicação � a DRAEDM reserva-se o direito
de não adjudicar definitivamente a venda de todo e qualquer lote,
restituindo o depósito provisório.

15 � Esclarecimentos � quaisquer reclamações ou dúvidas
surgidas na interpretação das peças do processo deverão ser apre-
sentadas, por escrito ao júri que preside ao concurso (DRAEDM,
Direcção de Serviços das Florestas), no primeiro terço do prazo fi-
xado para apresentação das propostas.

8 de Fevereiro de 2002. � Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, José Manuel Peixoto da Eira. 3000016483

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Algarve

Anúncio

Concurso público n.º 1/02 � aquisição de sacos
e placas para ostomizados

1 � Entidade adjudicante � Administração Regional de Saúde do
Algarve, Largo de São Pedro, 15, 8000 Faro (telefone: 289889900;
fax: 289807942).

2 � Objecto do concurso público � categoria do serviço e sua
descrição:

Classe 33.10, categoria 33.10.1 de acordo com o Regulamento
CEE, n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publica-
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do 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
Junho de 1998;

Fornecimento de placas e sacos para ostomizados.

3 � Local de fornecimento � Armazém da Administração Regio-
nal de Saúde do Algarve.

4 � [...]
5 � [...]
6 � [...]
7 � São admitidas propostas relativas a parte do fornecimento dos

bens objecto do concurso.
8 � Não é admitida a apresentação de propostas com alteração

de cláusulas do caderno de encargos, assim como de propostas com
variantes.

9 � [...]
10 � [...]
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem

ser solicitados ao Serviço de Aprovisionamento da entidade adjudi-
cante indicada no n.º 1, até às 17 horas de qualquer dia útil no prazo
a seguir indicado.

b) O pedido pode ser efectuado até cinco dias antes do fim do
prazo para apresentação das propostas.

c) Os documentos referidos na alínea a) serão fornecidos mediante
o pagamento prévio de 37,41 €, acrescido do IVA à taxa legal em
vigor, na Secção de Aprovisionamento da ARSA.

12 � a) As propostas deverão ser dirigidas à entidade mencionada
no n.º 1 do presente anúncio.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do 20.º
dia a contar da data de publicação deste anúncio.

13 � O acto público de abertura das propostas terá lugar às 11
horas do dia útil imediato à data limite para a apresentação das pro-
postas, na morada da entidade adjudicante indicada em 1 podendo
assistir todas as pessoas interessadas.

14 � Critérios de adjudicação � proposta mais vantajosa aten-
dendo aos critérios especificados no caderno de encargos.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as condições das
suas propostas durante um prazo mínimo de 60 dias contados a partir
da data do acto público de abertura e no prazo máximo definido no
caderno de encargos.

16 � O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias a contar
da data de emissão das facturas relativas aos fornecimentos e ao
adjudicatário poderá ser exigido uma caução no valor total de 5%
do valor total da adjudicação com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � [...]
19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para

publicação no Diário da República em 31 de Janeiro de 2002.
20 � O anúncio foi recebido para publicação na Imprensa Nacio-

nal-Casa da Moeda no dia 7 de Fevereiro de 2002.

15 de Janeiro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho Adminis-
trativo, a Vogal, Maria Gabriela Santos. 1000027333

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Esclarecimentos

Concurso público n.º 3/2002 � elaboração do projecto
de arquitectura e especialidades de construção do
Centro de Saúde da Reboleira.

1 � No que concerne ao estacionamento todos os espaços indi-
cados no programa funcional têm como limite máximo o indicado
nos desenhos fornecidos referindo-se que o número de pisos em cave
não se encontra condicionado.

Relativamente a garagem prevista no módulo de apoios gerais, esta
terá que estar incluída nos limites do edifício conforme referido na
alínea anterior.

2 � Os concorrentes só são excluídos nos precisos termo do con-
curso e lei.

O número de perspectivas a entregar pelos concorrentes são as
exigidas no n.º 8.3, alínea a), n.º 5 do programa de concurso.

3 � No que se refere à apresentação da memória descritiva que
acompanha as peças gráficas e desenhadas, esclarece-se que o con-
corrente, caso assim o entenda, poderá incluí-la.

4 � O concurso não obrigada anonimato, e as folhas poderão ser
identificadas pelo concorrente.

5 � O critério de adjudicação encontra-se claro, expresso, objec-
tivo e inequívoco no n.º 4.1 estando as alíneas a), b) e c) determi-
nados os factores de ponderação.

Não existe n.º 4.2 no programa do presente concurso.
6 � Salienta-se que o presente programa de concurso não possui

n.º 10.6, sendo que se remete para o n.º 11 o esclarecimento relati-
vo à inclusão das peças desenhadas.

7 � No n.º 8.01.01 do programa funcional onde se lê «atendimen-
to permanente», deverá ler-se «meios complementares de diagnós-
tico e terapêutica».

8 � O limite de intervenção encontra-se assinalado na planta for-
necida.

11 de Fevereiro de 2002. � Pelo Coordenador, o Director de
Serviços de Administração Central, A. Santos Duarte.

3000017304

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Cascais

Anúncio

Procedimento por negociação n.º 9/80001/2002 �
 aluguer de 14 camas em estabelecimento de saúde

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Cascais, Rua do
Padre José Maria Loureiro, 2750 Cascais (telefone: 214827700; fax:
214866047).

2 � Procedimento de adjudicação � negociação, nos termos do
artigo 132.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Categoria do Serviço e a sua descrição com referência ao
Regulamento (CEE), n.º 3696/93, JOCE, n.º L.342, de 31 de Dezem-
bro de 1993 � categoria 85.11.1; subcategoria 85.11.11 � aluguer
de 14 camas (serviços de clínica geral em estabelecimento de saúde
com internamento) ao Centro Hospitalar de Cascais.

4 � Prestação do Serviço � ao Centro Hospitalar de Cascais.
5 � Duração do contrato � por um período de 60 dias, admitin-

do-se a possibilidade de futuramente se recorrer ao previsto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, caso seja necessário.

6 � Possibilidade de fornecimentos parciais � não se aceitam
candidaturas parciais.

7 � Não são admitidas candidaturas de concorrentes que não
garantam o aluguer das camas, nos concelhos de Cascais e ou Oei-
ras.

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

9 � Critérios de selecção das candidaturas � as candidaturas
serão ordenadas, por ordem decrescente, tendo em consideração os
seguintes critérios:

a) Indicação e respectivos currículo dos profissionais de saú-
de (médicos e enfermeiros) � 40%;

b) Indicação do pessoal efectivo médio anual nos últimos três
anos � 30%;

c) Volume global dos fornecimentos, nesta área, relativos aos
últimos três anos � 30%.

10 � O presente procedimento por negociação é um processo
urgente, uma vez que o hall do atendimento e o corredor da urgên-
cia geral do Centro Hospitalar de Cascais estão a servir de enfer-
maria para os doentes que procuram esta unidade de saúde.

11 � Pedido de documentos:

a) Os processos de negociação estão patentes para consulta no
Serviço de Aprovisionamento, podendo ser adquiridos na
tesouraria do Centro Hospitalar � Hospital Condes de
Castro Guimarães, Rua do Padre José Maria Loureiro,
2751-953 Cascais;

b) O custo de cada exemplar do caderno de encargos é de
49,88 € a liquidar no acto da aquisição do mesmo, já com
o IVA incluído.

12 � As candidaturas devem ser dirigidas ao Centro Hospitalar
de Cascais ou entregues no Serviço de Aprovisionamento, sito na
Rua de Manuel Joaquim de Avelar, 119, 2750 Cascais.

13 � Data limite para apresentação das candidaturas � até às 17
horas do 9.º dia a contar da data da publicação deste anúncio no
Diário da República, na entidade mencionada no n.º 1.
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14 � O número previsto de concorrentes que serão convidados a
apresentar proposta será de 5.

15 � Critérios de adjudicação do contrato e sua ordenação � a
adjudicação será efectuada à proposta mais vantajosas, sendo a sua
apreciação baseada nos seguintes critérios, por ordem decrescente da
sua importância:

1.º Qualidade do serviço a prestar � 60%;

Para avaliação deste critério serão tidos em conta os seguin-
tes subcritérios

a) Tipo de instalações � 30%;
b) Localização em relação ao Centro Hospitalar de Cas-

cais � 30%;

2.º Preço � 40%.

16 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias contados da data da sessão de abertura
das propostas.

17 � Prestação da caução e modalidades de pagamento � os
concorrentes a quem for adjudicado o concurso, prestarão uma cau-
ção correspondente a 5% do valor da adjudicação.

18 � Não houve publicação prévia do anúncio do concurso.
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 11 de Fevereiro de 2002.
20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Fevereiro de 2002.

8 de Fevereiro de 2002. � O Conselho Administrativo, (Assina-
tura ilegível.) 3000017150

Hospital Geral de Santo António

Anúncio

Concurso público n.º 110011/2002

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

 1 � Entidade adjudicante � Hospital Geral de Santo António,
com sede no Largo do Professor Abel Salazar, 4090-001 Porto (te-
lefone: 222059857; fax: 222056676).

2 � Objecto do concurso público: medicamentos antivíricos:

a) Descrição e categoria dos bens � categoria 24.42.1, de
acordo com a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (Regulamento CEE, n.º 3696/3, alterado pelo
n.º 1232/98, de 17 de Junho);

b) Quantidade � constante de lista junta ao programa;
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega � Hospital Geral de Santo António.
4 � Data limite da conclusão do fornecimento � um ano após a

adjudicação.
5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Propostas parciais � [...]
8 � Não são permitidas alterações de cláusulas do caderno de

encargos.
9 � Os concorrentes devem apresentar os documentos indicados

no n.º 3 do programa.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes �

a indicada no n.º 2.1 do programa.
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem

ser solicitados aos Serviços de Aprovisionamento da entidade refe-
rida em 1.

b) Os documentos referidos em alínea a), devem ser pedidos até
8 de Março de 2002.

12 � a) As propostas devem ser entregues nos Serviços de Apro-
visionamento da entidade referida em 1.

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 16 horas
do dia 18 de Março de 2002.

c) As propostas devem ser redigidas na língua portuguesa e acom-
panhadas dos documentos referidos.

13 � Abertura das propostas � o acto de abertura das propostas
terá lugar às 10 horas de 19 de Março de 2002 e a ele podem assis-
tir as pessoas referidas no artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 197/99.

14 � Critérios de adjudicação � os indicados no n.º 6 do programa.
15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam

obrigados a manter a sua proposta pelo prazo de 60 dias, contados

a partir do dia do acto de abertura das propostas. Este prazo consi-
dera-se prorrogado por mais 60 dias, se nada for requerido em con-
trário pelos concorrentes.

16 � Prestação da caução � nos termos do artigo 5.º do cader-
no de encargos.

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

contratos públicos aprovado pela decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 6 de Fevereiro de 2002.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 6 de Fevereiro de 2002.

O Administrador, Júlio Amaral. 3000014307

Hospital de Pulido Valente

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 2.S1.2002

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Pulido Valente, Alameda
das Linhas de Torres, 117, 1769-001 Lisboa (telefone: 217548500;
telecópia: 217548518).

2 � Tipo de processamento � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � a) Local de execução � Hospital de Pulido Valente, em Lis-
boa.

b) Natureza da prestação � manutenção e conservação das zonas
ajardinadas do Hospital de Pulido Valente e de transporte de mate-
riais e equipamentos.

c) Código do CPV, de acordo com o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro: grupo 01.4, classe
01.41, categoria 01.41.1, subcategoria 01.41.12.

4 � Prazo da prestação � durante o ano de 2002.
5 � a) Designação e endereço do local onde pode ser obtida a

documentação � o processo de concurso encontra-se patente no
Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido Valente, no
endereço indicado no n.º 1, onde pode ser examinado durante as
horas normais de expediente.

b) Data limite para obtenção da documentação � podem ser so-
licitadas cópias do processo de concurso até ao termo do prazo para
a entrega das propostas referido na alínea a) do n.º 6 deste anúncio,
mediante o pagamento de € 25, acrescido de IVA.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � as propostas te-
rão de dar entrada no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de
Pulido Valente até às 17 horas do dia 11 de Março de 2002.

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas sob registo e
com aviso de recepção, através do serviço oficial dos correios (CTT)
ao Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido Valente.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas � os do-
cumentos de habilitação dos concorrentes e da proposta deverão ser
redigidos em língua portuguesa ou acompanhados de tradução lega-
lizada.

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

b) Data, hora e local de abertura das propostas � a abertura das
propostas terá lugar às 10 horas do 1.º dia útil subsequente à data
limite para recepção das propostas, no Serviço de Aprovisionamen-
to do Hospital de Pulido Valente.

8 � Cauções ou outras garantias � o concorrente a quem for
adjudicado o presente concurso, deverá prestar caução correspon-
dente a 5% do valor total da adjudicação.

9 � Condições de pagamento � são as previstas no n.º 6 do pro-
grama do concurso, disposições gerais.

10 � Os concorrentes deverão apresentar documentação que per-
mita apreciar a sua capacidade de resposta às exigências do progra-
ma e caderno de encargos deste concurso, assim como no que res-
peita às condições mínimas de carácter económico, financeiro e
técnico.

11 � Prazo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta � 60 dias úteis a contar da data do acto público do
concurso.

12 � Critérios que serão utilizados na adjudicação � o critério
que preside à adjudicação é o da proposta mais vantajosa, consi-
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derando-se para efeitos daquela, pela ordem decrescente da respec-
tiva importância, os factores a seguir indicados:

a) Qualidade técnica � 60%;
b) Preço � 40%.

13 � Admite-se a possibilidade de recorrer ao estabelecido na
alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, nos dois anos subsequentes ao do contrato inicial.

14 � O Hospital de Pulido Valente reserva-se o direito de não
adjudicar, no todo ou em parte, o presente concurso.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série � 11 de Fevereiro de 2002.

11 de Fevereiro de 2002. � A Administradora, Cláudia Borges.
3000017478

Anúncio

Concurso público internacional n.º 3.S1.2002

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Pulido Valente, Alameda
das Linhas de Torres, 117, 1769-001 Lisboa (telefone: 217548500;
telecópia: 217548518).

2 � Tipo de processamento � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � a) Local de execução � Hospital de Pulido Valente, em Lisboa.
b) Natureza da prestação � serviços de segurança e vigilância das

instalações do Hospital de Pulido Valente.
c) Natureza e extensão dos trabalhos � segurança e vigilância das

instalações do Hospital de Pulido Valente.
d) Categoria do serviço, de acordo com o Regulamento (CEE),

n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, corresponde à divisão
74 do grupo 74.6 e subcategoria 74.60.15 � serviços de protecção
e vigilância.

4 � Prazo da prestação � durante o ano de 2002.
5 � a) Designação e endereço do local onde pode ser obtida a

documentação � o processo de concurso encontra-se patente no
Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido Valente, no
endereço indicado no n.º 1, onde pode ser examinado durante as
horas normais de expediente.

b) Data limite para obtenção da documentação � podem ser so-
licitadas cópias do processo de concurso até ao termo do prazo para
a entrega das propostas referido na alínea a) do n.º 6 deste anúncio,
mediante o pagamento de € 25, acrescido de IVA.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � as propostas te-
rão de dar entrada no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de
Pulido Valente até às 17 horas do dia 4 de Abril de 2002.

b) As propostas devem ser entregues ou enviadas sob registo e
com aviso de recepção, através do serviço oficial dos correios (CTT)
ao Serviço de Aprovisionamento do Hospital de Pulido Valente.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas � os do-
cumentos de habilitação dos concorrentes e da proposta deverão ser
redigidos em língua portuguesa ou acompanhados de tradução lega-
lizada.

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

b) Data, hora e local de abertura de propostas � a abertura das
propostas terá lugar às 10 horas do 1.º dia útil subsequente à data
limite para recepção das propostas, no Serviço de Aprovisionamen-
to do Hospital de Pulido Valente.

8 � Cauções ou outras garantias � o concorrente a quem for
adjudicado o presente concurso, deverá prestar caução correspon-
dente a 5% do valor total da adjudicação.

9 � Modalidade de pagamento � são as previstas no n.º 6 do
programa do concurso, disposições gerais.

10 � Os concorrentes deverão apresentar documentação que per-
mita apreciar a sua capacidade de resposta às exigências do progra-
ma e caderno de encargos deste concurso, assim como no que res-
peita às condições mínimas de carácter económico, financeiro e
técnico.

11 � Prazo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta � 60 dias úteis a contar da data do acto público do
concurso.

12 � Critérios que serão utilizados na adjudicação � o critério
que preside à adjudicação é o da proposta mais vantajosa, conside-
rando-se para efeitos daquela, pela ordem decrescente da respectiva
importância, os factores a seguir indicados:

a) Mérito técnico � aferido em função de informações dispo-
níveis sobre a prestação das firmas em instituições hospi-
talares � 60%;

b) Preço � 30%;
c) Meios técnicos a colocar no hospital � 10%.

13 � Admite-se a possibilidade de recorrer ao estabelecido na
alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, nos dois anos subsequentes ao do contrato inicial.

14 � O Hospital de Pulido Valente reserva-se o direito de não
adjudicar, no todo ou em parte, o presente concurso.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série e no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias � 11 de Fevereiro de 2002.

11 de Fevereiro de 2002. � A Administradora, Cláudia Borges.
3000017479

Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil,
P-4810-055 Guimarães [telefone: (253) 515040; fax: (253) 515060].

2 � Objecto do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para presta-
ção de serviço conforme quadro seguinte:

Número
do Designação Data e hora limite de recepção das propostas Data e hora de abertura das propostas

concurso

41/02 Assistência técnica ao equipamento de hidro- Até às 16 horas do dia 6 de Março Às 10 horas do dia 7 de Março de
terapia e fornecimento de produtos. (Cate- de 2002. 2002.
goria 29.24.9 subcategoria 29.24.92 (Regu-
lamento CE, n.º 3696)].

42/02 Assistência técnica para tratamento de água Até às 16 horas do dia 7 de Março Às 10 horas do dia 8 de Março de
de alimentação das caldeiras. (Categoria de 2002. 2002.
29.24.9 subcategoria 29.24.92 (Regulamen-
to CE, n.º 3696)].

43/02 Assistência técnica para controlo de qualidade Até às 16 horas do dia 8 de Março Às 10 horas do dia 11 de Março de
da água de consumo no HSO � Guimarães. de 2002. 2002.
(Categoria 29.24.9 subcategoria 29.24.92
(Regulamento CE, n.º 3696)].

44/02 Manutenção preventiva aos chiller do HSO �  Até às 16 horas do dia 11 de Março Às 10 horas do dia 12 de Março de
Guimarães. (Categoria 29.24.9 subcatego- de 2002. 2002.
ria 29.24.92 (Regulamento CE, n.º 3696)].
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3 � Admite-se a possibilidade de o Hospital da Senhora da Oli-
veira � Guimarães, vir a recorrer aos procedimentos previstos na
alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

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

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

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

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

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

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

9 � a) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até
às 16 horas dos dias indicados no quadro 2, alínea a).

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

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

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

10 � a) O acto público de abertura das propostas terá lugar nos
dias e horas indicados no quadro 2.

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

Qualidade técnica de execução e experiência;
Preço.

12 � a) Prazo de validade da proposta � mínimo 60 dias.
b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorroga-

do, se os concorrentes nada requererem em contrário.
13 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-

do o fornecimento prestará uma caução de 5% sobre o valor total
da adjudicação sem IVA.

14 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financiamen-
to terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o pagamento
será satisfeito por conta de dotação transferida para este Hospital.

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

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

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 30 de Janeiro de 2002.

18 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 4 de Fe-
vereiro de 2002.

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

30 de Janeiro de 2002. � A Chefe da Repartição de Aprovisio-
namento, Maria José Felgueiras Teixeira. 3000015847

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Anúncio

Concurso público nacional n.º 1-9.024/2002 � com vis-
ta à aquisição de fornecimentos e serviços de elabo-
ração, preparação para expedição e expedição do
Prontuário Terapêutico 3 (edição em papel).

1 � A entidade pública contratante é o Instituto Nacional da
Farmácia e do Medicamento (INFARMED), com sede no Parque de

Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, 53, 1749-004 Lisboa (telefo-
ne: 217987100; telecópia: 217987316).

2 � O concurso refere-se ao fornecimento e execução de serviço
com a seguinte referência estatística: 22.11.20, 22.22.31, 22.23.10
e 22.24.10 (Classificação Estatística de Produtos por Actividade),
Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17
de Junho.

3 � O local de execução dos fornecimentos e serviços é em Lis-
boa, em endereço a indicar expressamente pelo INFARMED, e a sua
quantidade e demais especificações encontram-se patenteadas no
caderno de encargos que baseia o presente concurso público.

4 � A execução dos fornecimento e serviços deverá ser efectua-
da durante o ano de 2002.

5 � As profissões específicas dos meios humanos a afectar à
execução da prestação de serviços serão indicadas pelos concorren-
tes, tendo em atenção a cobertura integral de todas as áreas objecto
do concurso pela mesma abrangidas.

6 � Os concorrentes deverão indicar os nomes, habilitações lite-
rárias, profissionais e currículo dos responsáveis pelos fornecimen-
tos e execução dos serviços.

7 � É apenas admitida a apresentação de propostas globais para
os fornecimentos e execução dos serviços objecto do presente con-
curso.

8 � Não são admitidas variantes com condições divergentes do
caderno de encargos.

9 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico que os con-
correntes devem preencher são os seguintes:

9.1 � Os responsáveis pelos fornecimentos e execução dos ser-
viços deverão, se for caso disso, fazer prova de que estão inscritos
nas respectivas ordens ou associações.

9.2 � Deverão apresentar as declarações do IRS ou IRC relati-
vas ao último exercícios.

9.3 � Deverão apresentar ainda declarações, dos últimos três anos,
sobre execução de serviços da natureza dos agora postos em con-
curso.

10 � O programa de concurso e caderno de encargos deverão ser
solicitados à Unidade Operacional de Gestão de Fundos e de Tesou-
raria/tesouraria do INFARMED, sita no Parque de Saúde de Lisboa,
Avenida do Brasil, 53, 1749-004 Lisboa, até ao dia e hora do acto
público do concurso. O programa de concurso e caderno de encar-
gos serão vendidos ao preço de euro: 12,47 € por conjunto de exem-
plares, a satisfazer por numerário ou cheque e a que acresce IVA à
taxa legal em vigor.

11 � As propostas deverão ser dirigidas ao INFARMED, com
indicação do endereço da respectiva sede.

12 � a) A data limite de apresentação das propostas são as 17
horas e 30 minutos do 15.º dia a contar da data da publicação do
anúncio de abertura no Diário da República, nos serviços da Uni-
dade Operacional de Recepção, Monitorização e Expediente/Expe-
diente.

b) As propostas devem ser apresentadas em língua portuguesa,
bem como os documentos que as acompanham e em caso de o não
serem, devem ser  acompanhados de tradução devidamente legali-
zada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua preva-
lência para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � O acto público de abertura das propostas será efectuado,
pelas 10 horas e 30 minutos do dia útil imediato à data limite para
apresentação das propostas, na sede do INFARMED.

Ao acto público poderão assistir todos os interessados e intervi-
rão apenas os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados para o efeito.

14 � Os fornecimentos e serviços deverão ser adjudicados à
entidade cuja proposta venha a revelar-se economicamente a mais
vantajosa, tal implicando a ponderação dos seguintes factores por
ordem decrescente de importância que se lhes atribui:

1.º Preço e condições de pagamento (40%);
2.º Prazo de execução adequado e garantias do respectivo cum-

primento (31%);
3.º Experiência anterior comprovada em serviços de idêntica

natureza aos ora propostos a concurso e garantias de qua-
lidade dos serviços efectivamente propostos (29%).

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas pro-
postas por um prazo mínimo de 90 dias contados da data do acto
público do concurso, considerando-se prorrogado por iguais perío-
dos, para os concorrentes que nada requererem em contrário.
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16 � O concorrente a quem seja adjudicado o fornecimento e
execução dos serviços prestará uma caução a favor do INFARMED
no montante de 5% do valor global da adjudicação, com exclusão
do IVA, numa das modalidades previstas no artigo 70.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

17 � Não foi publicado qualquer anúncio prévio relativo ao pre-
sente concurso.

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

19 � Data do envio do presente anúncio para publicação no Diá-
rio da República, 3.ª série � 8 de Fevereiro de 2002.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Fevereiro de 2002.

Pelo Conselho Administrativo, a Directora de Serviços Adminis-
trativos e Financeiros, Graça Ferreira. 3000017055

Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil

Centro Regional do Porto

Anúncio

Concurso público

De harmonia com o determinado pelo n.º 1 do artigo 87.º do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos termos do anexo II ao refe-
rido Decreto-Lei envia-se para publicação os anúncios dos concur-
sos públicos internacionais n.os 3 e 24/2002:

1 � Entidade contratante � Ministério da Saúde, Instituto Portu-
guês de Oncologia de Francisco Gentil, Centro Regional do Porto,
Rua do Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto (tele-
fone: 351225095964; fax: 351225501712).

2 � Objecto dos concursos públicos n.os 3 e 24/2002: categoria,
descrição dos serviços ou bens a adquirir, com referência à Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, quantidade:

Número
Categoria e subcategoria Designação do Entrega das propostas Abertura das propostas

 concurso

24.42.2-24.42.24 Artigos cirúrgicos ......................................... 3/2002 Até às 16 horas do dia 1 Às 10 horas do dia 2 de
de Abril de 2002. Abril de 2002.

24.42.2-24.42.23 Diversos reagentes para laboratórios ........... 24/2002 Até às 16 horas do dia 2 Às 10 horas do dia 3 de
de Abril de 2002. Abril de 2002.

3 � Local de entrega � Instituto Português de Oncologia de
Francisco Gentil, Centro Regional do Porto.

4 � O prazo de entrega será o que for indicados nas propostas
dos concorrentes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � São admitidas propostas parciais.
8 � Conforme n.os 6 e 7 do programa do concurso.
9 � Requisitos a preencher pelos concorrentes � os indicados no

processo do concurso.
10 � Poderão ser admitidos grupos de empresas em regime de

consórcio externo.
11 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser

pedidos o programa de concurso e o caderno de encargos � infor-
mação contida em 1.

b) Data limite para o pedido de documentos � até ao quinto an-
terior à data de abertura das propostas.

c) Custo de cada caderno de encargos � 14,96 mais 17% IVA.
12 � a) Designação da entidade a quem devem ser dirigidas as

propostas � informação contida em 1.
b) Hora e data limite para entrega das propostas � informação

contida em 2.
c) As propostas e documentos devem ser redigidos em língua

portuguesa.
13 � As propostas serão abertas no dia e hora indicados em 2,

na Repartição de Aprovisionamentos do IPO-FG, Centro Regional
do Porto, podendo assistir ao acto os representantes dos concorren-
tes credenciados para o efeito.

14 � Critérios de adjudicação � informação contida no n.º 11 do
programa do concurso.

15 � As propostas deverão ser mantidas por um prazo de 60 dias.
16 � A celebração de contrato escrito será precedida de uma pres-

tação de uma caução de 5% do valor da adjudicação. O financia-
mento é assegurado pelo orçamento privativo deste Centro. Os pa-
gamentos efectuar-se-ão, nos termos das cláusulas a estabelecer com
os adjudicatários na celebração do contrato.

17 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
18 � Contrato não abrangido pelo acordo sobre contratos públi-

cos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho de 22 de De-
zembro.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades e no Diário da República, 3.ª série em 5 de
Fevereiro de 2002.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação no Diário da
República, 3.ª série em 5 de Fevereiro de 2002.

5 de Fevereiro de 2002. � A Administradora-Delegada, Elizabete
Castela. 3000013758

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE

Instituto de Gestão de Fundos
de Capitalização da Segurança Social

Anúncio

Concurso público internacional para a selecção de um
Sistema Aplicacional de Gestão de Activos para o
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da
Segurança Social.

1 � Entidade adjudicante � Instituto de Gestão de Fundos de
Capitalização da Segurança Social (adiante designado por IGFCSS),
Edifício Capitólio, 7.º piso, sala E, 4050-276 Porto (telefone:
351228344200; fax: 351228344201; e-mail igfcss.dcp@seg-
-social.pt).

2 � O concurso tem por objecto a aquisição, instalação e manu-
tenção de um Sistema Aplicacional de Gestão de Activos para ser-
vir de suporte à actividade de gestão de activos mobiliários e imo-
biliários (categoria 72.10.1 à categoria 72.60.1 da Classificação
Estatística de Produtos por Actividade) de acordo com a legislação
comunitária e com o estipulado no programa de concurso e caderno
de encargos.

3 � Local da prestação de serviços � sede da adjudicante.
4 � Prazos de execução � o fornecimento, de acordo com os

requisitos especificados no caderno de encargos, deverá ser integral-
mente executado no prazo de 180 dias a contar da data da nota de
encomenda. Relativamente à prestação dos serviços de manutenção
será efectuado um contrato por um determinado período, renovável
em condições a determinar.

5 � Os concorrentes deverão preencher os requisitos e as condi-
ções de carácter profissional, técnico e económico necessários à boa
execução dos serviços objecto do presente concurso. Para o efeito,
os concorrentes terão de apresentar, sob pena de exclusão, os ele-
mentos constantes do programa de concurso.

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

7 � Não será admitida a apresentação de propostas relativas a
parte dos serviços objecto do concurso.

8 � Ao presente concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas, os quais deverão assumir a forma jurídica de consórcio
externo aquando da adjudicação do contrato.

9 � O programa de concurso e o caderno de encargos deverão ser
pedidos na sede do IGFSCC, no Porto, Direcção de Controlo e Pla-
neamento.
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10 � Propostas:
10.1 � As propostas deverão ser enviadas para a sede do

IGFSCC, no Porto, à atenção da Direcção de Controlo e Planeamento.
10.2 � As propostas e os documentos que as acompanham deve-

rão ser apresentados até às 17 horas do 54.º dia a contar da data
indicada no n.º 16.

10.3 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos preferencialmente em língua portuguesa, ou em inglês
ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamen-
te legalizada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a
prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

11 � A abertura das propostas ocorrerá no dia útil imediato à data
limite para apresentação das mesmas, na morada indicada no n.º 1,
pelas 15 horas.

12 � O critério de adjudicação será o da proposta economicamen-
te mais vantajosa para a adjudicante, tendo em conta os factores
apresentados por ordem decrescente de importância no respectivo
programa do concurso.

12.1 � Preço.
12.2 � Adequação técnica/operacional.
12.3 � Cobertura de funcionalidades.
12.4 � Prazo e plano de implementação.
Apenas serão aceites as propostas de Aplicações de Gestão de

Activos instaladas há, pelo menos, um ano, ou novas versões des-
sas aplicações.

Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas
válidas pelo prazo de 120 dias contados da data limite para a sua
entrega.

13 � Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento será
exigida a prestação, a favor da entidade contratante, de uma caução
correspondente a 5% do valor total da adjudicação, com exclusão
do IVA.

14 � Não houve lugar à publicação de anúncio de informação
prévia.

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

16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Fevereiro de 2002.

17 � Data da recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. do anúncio para publicação no Diário da República e no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 8 de Fevereiro de 2002.

8 de Fevereiro de 2002. � O Vogal do Conselho Directivo, (As-
sinatura ilegível.) 3000016164

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direcção Regional do Ambiente
e do Ordenamento do Território � Norte

Anúncio

Concurso público internacional para o fornecimento e
instalação de oito estações de medição da qualidade
do ar. Implementação da rede de medida da quali-
dade do ar na região norte.

1 � Entidade contratante � Direcção Regional do Ambiente e do
Ordenamento do Território � Norte, DRAOT � Norte, com instala-
ções na Rua Formosa, 254, 4049-030 Porto (telefone: 351223400000;
fax: 351223400081; e-mail dran@dra-n.pt).

2 � Objecto do concurso � de acordo com as cláusulas técnicas
do caderno de encargos o objectivo do concurso consiste no forne-
cimento e instalação de oito estações de monitorização da qualidade
do ar equipados com analisadores automáticos de poluentes atmos-
féricos. Os analisadores deverão permitir a recolha de dados e ope-
rações de telediagnósticos via modem/linha telefónica a partir do
sistema central de recolha de dados, de diagnóstico e tratamento de
informação existente na DRAOT � Norte, sem necessidade de re-
correr a aparelhos externos de aquisição de dados, concentradores
de comunicações ou outros dispositivos similares. O fornecimento
para cada estação incluirá o abrigo com sistemas auxiliares.

A Classificação Estatística dos Produtos por Actividade, de acordo
com o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, alterado pelo Regulamento (CEE), n.º 1232/98, do Conse-
lho, de 16 de Junho, é: 33.20.70 e 45.21.73.

3 � Local de entrega e montagem � as estações serão para en-
tregar e instalar nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e
Vila Real.

4 � Prazo de entrega e montagem � no máximo de seis meses
após celebração do contrato com o adjudicatário.

5 � Propostas relativas a parte do fornecimento � não são admi-
tidas.

6 � Propostas variantes ou condições divergentes das do cader-
no de encargos � não são admitidas.

7 � Requisitos que os concorrentes devem preencher � só serão
admitidos a concurso empresas ou grupos de empresas que reúnam
as condições previstas no programa de concurso e que não se en-
contrem em nenhuma das situações referidas na cláusula 1 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas, sem
qualquer modalidade jurídica de associação no momento  em que se
apresentam ao concurso, desde que demonstrem capacidade econó-
mica, financeira e técnica que garantam a execução do fornecimen-
to, nos termos das exigências especificadas no programa do con-
curso.

No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, em consórcio externo de responsabilidade solidária ou em
agrupamento complementar de empresas.

8 � Aquisição da documentação do concurso:

a) O processo de concurso está patente, para consulta pública
ou levantamento no serviço indicado no n.º 1, todos os dias
úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas
e 30 minutos às 17 horas, desde o dia da publicação do
anúncio até à data do acto público do concurso, desde que
tenha sido solicitado por escrito;

b) A documentação do concurso será entregue no prazo de
quatro dias úteis, contados a partir da data de recepção do
respectivo pedido, mediante o pagamento de 249,40 euros,
a ser efectuado em dinheiro ou cheque emitido à ordem da
DRAOT � Norte.

9 � Entrega de propostas:

a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas: deverão
ser entregues contra recibo na DRAOT � Norte, ou reme-
tidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção;

b) Data e hora limite de apresentação das propostas: 17 horas
do 53.º dia (incluindo na contagem sábados, domingos e
feriados), sendo este prazo contado a partir do dia seguinte
ao da publicação do anúncio no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias;

c) Língua em que devem ser apresentadas: as propostas devem
ser redigidas em língua portuguesa. Porém, quando estive-
rem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los
acompanhar de um dos seguintes documentos: tradução
devidamente legalizada ou tradução não legalizada, mas
acompanhada de declaração dos concorrentes nos termos da
qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não
legalizada, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respec-
tivos originais.

10 � Acto público do concurso � a abertura das propostas rea-
liza-se em acto público que terá lugar nas instalações da DRAOT �
Norte, realizar-se-á às 15 horas do primeiro dia útil seguinte ao ter-
mo do prazo para apresentação das propostas. Só poderão intervir
na sessão pública de abertura das propostas os concorrentes ou seus
representantes devidamente credenciados.

11 � Procedimento e critério de adjudicação:

a) A selecção dos concorrentes será feita em duas fases. Na
primeira fase será feita a selecção dos concorrentes com
base na verificação do limite mínimo de habilitações pro-
fissionais e na capacidade técnica. As propostas dos con-
correntes que forem considerados aptos, serão então avalia-
das na segunda fase;

b) Na segunda fase, o critério de avaliação no qual se baseia
a adjudicação, é o da proposta economicamente mais van-
tajosa, tendo em conta os seguintes factores de ponderação:

Qualidade técnica: 40%;
Preço: 35%;
Assistência técnica: 25%.

12 � Prestação da caução � ao adjudicatário será exigida a pres-
tação de 5% do valor total de adjudicação, com excepção do IVA.
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13 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 60 dias
contados a partir da data limite para a sua entrega.

14 � Anúncio de informação prévia � não foi publicado.
15 � Acordo sobre contratos públicos aprovado pela Decisão

n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro � o contrato a ce-
lebrar não é abrangido pelo acordo.

16 � Envio de anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � foi enviado em 7 de Fevereiro de 2002.

17 � Envio de anúncio para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias � foi enviado em 7 de Fevereiro de 2002.

18 � Recepção do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.
em 7 de Fevereiro de 2002.

19 � Recepção do anúncio para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias em 7 de Fevereiro de 2002.

O Director Regional, Arnaldo de Carvalho Machado.
06-2-054419

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Instituto de Meteorologia

Anúncio

Concurso público n.º 3/2002, para aquisição de serviços
de apoio ao Sector de Engenharia de Sistemas do
Projecto Internacional Land SAF do IM.

1 � Entidade adjudicante � o Estado Português, através do Ins-
tituto de Meteorologia (IM), sito na Rua C, ao aeroporto de Lisboa,
1749-077 Lisboa, Portugal (telefone: 351218483961; fax:
351218402370).

2 � Objecto do concurso, categoria de serviço e tipo de bem:

a) De acordo com a Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal das
Comunidades Europeias, L342, de 31 de Dezembro de
1993, o objecto deste concurso de aquisição de serviços de
consultoria e outros serviços de programação informática
que se discrimina no n.º 2, alínea b), insere-se na categoria
72.20.3 e nas subcategorias 72.20.31, 72.20.32 e 72.20.35;

b) O objecto do concurso é a aquisição de serviços de apoio
ao Sector de Engenharia de Sistemas do Projecto Interna-
cional Land SAF do IM.

3 � Local de prestação de serviços e da entrega dos bens � os
locais da prestação de serviços e de entrega eventual de bens relaci-
onados são os referidos no caderno de encargos.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � o forneci-
mento a realizar no âmbito do contrato deverá ser integralmente
executado no prazo que consta no caderno de encargos, nomeada-

mente deverá estar de acordo com os calendários e prazos incluídos
nas especificações técnicas inclusas e que resultam das responsabi-
lidades da fase de Detailed Design and Engineering Pre-
-Development (Prototyping) em que o projecto Land SAF se encon-
tra.

5 � Eventual admissibilidade de propostas relativas a parte dos
serviços ou dos bens objecto do concurso � especificado no cader-
no de encargos.

6 � Eventual proibição de apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos, bem como de propostas variantes � es-
pecificado no caderno de encargos.

7 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � especificado no caderno de
encargos.

8 � a) Designação do endereço da entidade a quem podem ser
pedidos, o programa de concurso e caderno de encargos � Instituto
de Meteorologia, Secção de Aprovisionamento e Património, piso 4,
sala 2, Rua C, ao aeroporto de Lisboa, 1749-077 Lisboa, Portugal.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � o
processo do concurso encontra-se patente até ao dia e hora da aber-
tura do acto público do concurso.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � o custo de cada conjunto constituído pelo programa do con-
curso e pelo caderno de encargos é de 249,40 euros � 50 000$
(acrescido de IVA, à taxa de 17%) a liquidar em dinheiro ou em
cheque no acto de aquisição do mesmo debitando-se os custos de
expedição no caso do pedido ser feito pelo correio.

9 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � o indicado no n.º 1.

b) Hora e data limite para entrega das propostas � 15 horas e 30
minutos do dia 18 de Março de 2002.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham especificados no processo do concurso.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir.

A sessão de abertura das propostas decorrerá no Instituto de
Meteorologia, na morada indicada em 1, pelas 10 horas e 30 minu-
tos do dia 19 de Março de 2002.

Estando as regras gerais a que o acto público está sujeito especi-
ficadas no programa do concurso.

11 � Critérios de adjudicação � especificado no programa de
concurso.

12 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � especificado no programa do concurso.

13 � Caução e modalidades de pagamento � especificado no
programa do concurso e no caderno de encargos.

14 � Não houve publicação prévia do anúncio.
15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 8 de Fevereiro de 2002.
16 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 8 de Fevereiro de 2002.

8 de Fevereiro de 2002. � Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)
3000016599
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento de todas as entidades referidas no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, comunica-se que por despa-
cho do subdirector-geral do património de 1 de Fevereiro de 2002,
no uso das competências subdelegadas, foi autorizada a revisão dos
preços de produtos de papel relativos aos fornecedores e contratos
a seguir mencionados, em conformidade com o previsto no n.º 5 do
artigo 25.º do respectivo caderno de encargos dos contratos públi-
cos de aprovisionamento de produtos de papel e de higiene, homo-
logados pela Portaria n.º 906/99, 2.ª série, de 27 de Agosto, do Mi-
nistro das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 200.

Fornecedores � Albano R. Neves Alves, S. A., contratos
n.os 911000 a 911006, 911032, 911034, 911035, 911037, 911040,
911042, 911050 e 911055; Jalf � Artigos de Escritório e Papela-
ria, L.da, contratos n.os 911020 a 911024 e 911044; Moore Paragon
Portuguesa, L.da, contratos n.os 911025 e 911038; Mundisan � Pa-
péis e Produtos de Higiene, L.da, contratos n.os 911027, 911046,
911052, 911057, 911060 e 911063; Océ-Lima Mayer, S. A., con-
trato n.º 911028; Xerox Portugal � Equipamentos de Escritório,
L.da, contrato n.º 911031.

A divulgação é feita através do catálogo telemático de aprovisio-
namento público (CTAP), via internet.

Pela Directora-Geral, o Subdirector Geral do Património, Manuel
I. da Silva Pinheiro. 3000017070

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção Nacional da Polícia
de Segurança Pública

Departamento de Recursos Humanos

Despacho (extracto)

Por despacho de 23 de Outubro de 2001, do director nacional
da Polícia de Segurança Pública:

Autorizada a celebração de contrato em regime de avença, com o
coronel na situação de reforma José Carlos Carvalho Campos
Silva, com início a 2 de Janeiro de 2002, para prestação de ser-
viços de apoio técnico e consultivo na Inspecção-Geral da Direc-
ção Nacional da Polícia de Segurança Pública. (Isento de fiscali-
zação prévia do Tribunal de Contas.)

O Director Nacional Adjunto/RH, Vítor Martins dos Santos, su-
perintendente-chefe. 3000015842

Departamento de Armas e Explosivos

Despacho

Por despacho de 23 de Novembro de 2001, do Ministro da
Administração Interna:

Cancelado o alvará n.º 722, de 15 de Setembro de 1977, referente a
um paiol permanente de Micol � Sociedade Micaelense de Cons-
truções, L.da, sito na pedreira Caldeirão, freguesia de Pico da
Pedra, concelho de Ribeira Grande, distrito de Ponta Delgada.

4 de Janeiro de 2002. � O Director Nacional Adjunto, António
Alves Martins, superintendente-chefe. 3000015852

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento de Be-
lém para Alfragide (Jumbo) da carreira de serviço público de pas-
sageiros, entre Algés (est.) � Lisboa (Belém) explorada por Vimeca
Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na
Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556
Barcarena, passando a respectiva concessão a designar-se:

Alfragide (Jumbo) � Algés.

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016092

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento até
Queluz de Baixo (via Queijas e Junça) da carreira de serviço pú-
blico de passageiros, entre Algés (est.) � Queijas (p/ Hosp. Santa
Cruz), explorada por Vimeca Transportes � Viação Mecânica de
Carnaxide, L.da, com sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 81,
Queluz de Baixo, 2745-556 Barcarena, passando a respectiva con-
cessão a designar-se:

Algés � Queluz de Baixo (p/Queijas e Junça).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016101

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento até
Queluz de Baixo da carreira de serviço público de passageiros, en-
tre Algés (est.) � Valejas, explorada por Vimeca Transportes �
Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na Estrada de
Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556 Barcarena,
passando a respectiva concessão a designar-se:

Algés � Queluz de Baixo (p/ Dafundo).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016105

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento até Bairro
Zambujal (via Junça) da carreira de serviço público de passageiros,
entre Algés � Carnaxide (p/ Junça) explorada por Vimeca Trans-
portes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na Estra-
da de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556 Barca-
rena, passando a respectiva concessão a designar-se:

Algés � Bairro Zambujal (p/ Jumbo).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016115
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Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o encurtamento de Portela
para Carnaxide da carreira de serviço público de passageiros, entre
Lisboa (M. Pombal) � Portela (Quinta Paizinho) explorada por
Vimeca Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com
sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-
-556 Barcarena, passando a respectiva concessão a designar-se:

Carnaxide � Lisboa (M. Pombal).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016123

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado a alteração do terminal de
Barcarena para Queluz de Baixo da carreira de serviço público de
passageiros, entre Algés (est.) � Barcarena explorada por Vimeca
Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na
Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556
Barcarena, passando a respectiva concessão a designar-se:

Algés � Queluz de Baixo.

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016130

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento até
Queluz de Baixo da carreira de serviço público de passageiros, en-
tre Lisboa (M. Pombal � Queijas (p/ AE do Estoril) explorada por
Vimeca Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com
sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-
-556 Barcarena, passando a respectiva concessão a designar-se:

Lisboa (M. Pombal) � Queluz de Baixo.

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016137

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento até
Queluz de Baixo da carreira de serviço público de passageiros, en-
tre Lisboa (M. Pombal) � Queijas explorada por Vimeca Transpor-
tes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na Estrada de
Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556 Barcarena,
passando a respectiva concessão a designar-se:

Lisboa (M. Pombal) � Queluz de Baixo (p/ Carnaxide).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016146

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o encurtamento de Lisboa
(M. Pombal) para Damaia (est.) da carreira de serviço público de
passageiros, entre Cruz Quebrada � Lisboa (M. Pombal) p/ Buraca
explorada por Vimeca Transportes � Viação Mecânica de Carnaxi-
de, L.da, com sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de
Baixo, 2745-556 Barcarena, passando a respectiva concessão a
designar-se:

Caxias (est.) � Damaia (est.).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016150

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o encrutamento de Lisboa
(Benfica) para Queluz (4 caminhos) da carreira de serviço público
de passageiros, entre Cruz Quebrada � Lisboa (Benfica) explorada
por Vimeca Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da,
com sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo,
2745-556 Barcarena, passando a respectiva concessão a designar-se:

Cruz Quebrada (est.) � Queluz (4 Caminhos).

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016161

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado a mudança de terminal com
prolongamento até Talaíde (Universidade Católica) via Taguspark/
São Marcos da carreira de serviço público de passageiros, entre Lis-
boa (M. Pombal) � Porto Salvo (B: A: Construção) p/ AE explo-
rada por Vimeca Transportes � Viação Mecânica de Carnaxide,
L.da, com sede na Estrada de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de
Baixo, 2745-556 Barcarena, passando a respectiva concessão a de-
signar-se:

Lisboa (M. Pombal) � Talaíde (Universidade Católica) p/
Taguspark/São Marcos.

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016171

Aviso

Por despacho de 7 de Janeiro de 2002, do sub-director geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi, autorizado o prolongamento até Lin-
da-a-Velha, da carreira de serviço público de passageiros, entre Al-
fragide (B. Zambujal) � Algés (est.) explorada por Vimeca Trans-
portes � Viação Mecânica de Carnaxide, L.da, com sede na Estrada
de Consiglieri Pedroso, 81, Queluz de Baixo, 2745-556 Barcarena,
passando a respectiva concessão a designar-se:

Alfragide (B. Zambujal) / Linda-a-Velha.

14 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000016179

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

Por despacho de 26 de Novembro de 2001, do subdirector-geral
de transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 5016/
2000, de 11 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 53, de 3 de Março de 2000, foi outorgada por 10 anos a
carreira regular urbana de passageiros entre Folgosa (Santa Cris-
tina) � Maia (Praça do Município) requerida pela empresa António
da Silva Cruz & Silva, L.da, com sede na Rua de Manuel da Silva
Cruz, 646, Maia.

11 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira
Lima. 3000009376

Aviso

Por despacho de 26 de Novembro de 2001, do subdirector-geral
de transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 5016/
2000, de 11 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 53, de 3 de Março de 2000, foi outorgada por 10 anos a
carreira regular urbana de passageiros entre Ermesinde (est.) � Porto
(Hosp. São João), via Maia requerida pela empresa Sociedade de
Transportes Colectivos do Porto, S. A., com sede na Avenida de
Fernão de Magalhães, 1862, 13.º, Porto.

15 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira
Lima. 3000009384
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Aviso

Por despacho de 13 de Dezembro de 2001, do subdirector-geral
de transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 5016/
2000, de 11 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 53, de 3 de Março de 2000, foi outorgada por 10 anos a
carreira regular de passageiros entre Boca Foz Sousa (ponte) �
 Broalhos (Esc. Prep. e Sec. de Medas) requerida pela empresa de
Transportes Gondomarense, L.da, com sede no lugar de Atães, Jovim,
Gondomar.

24 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira
Lima. 3000017461

Aviso

Por despacho de 13 de Dezembro de 2001, do subdirector-geral
de transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 5016/
2000, de 11 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 53, de 3 de Março de 2000, foi outorgada por 10 anos a
carreira regular de passageiros entre Gondomar (Souto) � Porto
(Campo 24 de Agosto) via IC 29 requerida pela empresa de Trans-
portes Gondomarense, L.da, com sede no lugar de Atães, Jovim,
Gondomar.

24 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira
Lima. 3000017468

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 21 de De-
zembro de 2001, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade
turística atribuída a título prévio a um Hotel Residencial, com a clas-
sificação prevista de três estrelas, a levar a efeito na Avenida da
República, concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, por
mais 15 meses, contados a partir do despacho declarativo e a pror-
rogação do prazo de abertura do estabelecimento ao público, pelo
prazo máximo de nove meses contado da mesma forma.

A declaração de utilidade turística, prévia, do referido empreen-
dimento foi concedida por despacho de 19 de Abril de 2000, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 28 de Junho de
2000.

4 de Janeiro de 2002. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Maria Isabel Vinagre. 3000004446

Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 811/15/5/213

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Grândola, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(ST30-09-32), com 859 m, para Ameiras do Vale Gamito (rectifi-
cativo), com origem no apoio n.º 108 da linha a 30 kV Alcácer-
-Santiago e término no PT AS, freguesia e concelho de Grândola, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da

Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017776

Éditos

Processo n.º 811/15/5/215

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Grândola, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(ST30-09-26-01), com 735 m, para Amaro e Jacinto (rectificativo),
com origem no apoio n.º 2 da linha a 30 kV para Aldeia do Futuro
(Amoreiras) e término no PT EDP � tipo CA, freguesia e conce-
lho de Grândola, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017806

Éditos

Processo n.º 811/12/8/51

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Fronteira, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aé-
rea de MT a 30 kV, n.º 1208 L3 10336, de interligação entre o apoio
n.º 59 da linha Alter/Sousel e o apoio n.º 4 da linha para o PT FTR
0051C � Foros D. Nuno, freguesia e concelho de Fronteira, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017812

Éditos

Processo n.º 811/12/5/66

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Castelo de Vide, e na Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República,
40, 7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A.,
Área de Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de
linha aérea a 30 kV (n.º 1205 L3 10063), com 995 m, com origem
no apoio n.º 5 da linha de MT 30 kV n.º 1205 L3 10 021 p/ PT
CVD 0060D Marcadão e término no PT CVD 0062D; PT tipo aé-
reo � AS de 50 kVA e 30 kV, Maria Velha (rectificativo), fregue-
sia de São João Baptista, concelho de Castelo de Vide, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.
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Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017816

Éditos

Processo n.º 811/12/5/65

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Castelo de Vide, e na Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República,
40, 7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A.,
Área de Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de
linha aérea a 30 kV (n.º 1205 L3 10026), com 9 m, com origem no
apoio n.º 1 da linha de MT 30 kV n.º 1205 L3 10021 p/ PT CVD
0060D Marcadão e término no PT CVD 0063D; PT tipo aéreo �
 AS de 50 kVA e 30 kV, Sobral (rectificativo), freguesia de São João
Baptista, concelho de Castelo de Vide, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017835

Éditos

Processo n.º 811/15/1/318

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30
kV (ST30-09-04), com 226 m, para Monte do Brejo das Chapadas
(modificação P6-PT), freguesia de Santiago, concelho de Alcácer do
Sal, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017782

Éditos

Processo n.º 811/15/5/214

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Grândola, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(ST30-09-32-02), com 32 m, para Isaías (rectificativo), com origem
no apoio n.º 2 da linha a 30 kV para Amieira do Vale Gamito e
término no PT EDP � tipo CA, freguesia e concelho de Grândola,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017786

Éditos

Processo n.º 811/2/12/79

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ourique, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de variante aérea a 30
kV (BJ30-23-19-08-01), com 3749 m (Monte dos Esteiros) � (SE
Porteirinhos-SE Ourique), freguesia e concelho de Ourique, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017788

Éditos

Processo n.º 811/2/12/78

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ourique, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha mista a 15 kV
(BJ15-81), com 2337 m, SE Ourique � Rua do Mercado (Ourique)
(rectificativo), freguesia e concelho de Ourique, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

17 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017792

Éditos

Processo n.º 811/15/1/317

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a
30 kV (ST30-09-16), com 86 m, para Arez (modificação P6-P7), fre-
guesia de Santiago, concelho de Alcácer do Sal, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
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Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017781

Éditos

Processo n.º 811/15/5/216

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Grândola, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(ST30-09-08-05-01), com 171 m, com origem no apoio n.º 3 da li-
nha a 30 kV para C. M. Grândola (estação de esgotos) e término
no PT EDP-AS2, Nó Rodoviário Sul de Grândola, freguesia e con-
celho de Grândola, a que se refere o processo mencionado em epí-
grafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017793

Éditos

Processo n.º 811/2/1/100

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Aljustrel, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(BJ30-10-01-03-07), com 291 m, com origem no apoio n.º 2 da li-
nha a 30 kV para Monte da Misericórdia (rectificativo) e término
no PTC-AJT-541-AS e TMN, S. A., Estação Base � Junqueiros
(TMN), freguesia de São João de Negrilhos, concelho de Aljustrel,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017798

Éditos

Processo n.º 811/2/12/80

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Ourique, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
(BJ15-22), com 519 m, SE Ourique � Senhora da Cola (1.º troço)
(rectificativo), freguesia e concelho de Ourique, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da

Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017802

Éditos

Processo n.º 811/12/5/67

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Castelo de Vide, e na Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República,
40, 7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da Repú-
blica, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A.,
Área de Rede Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de
linha aérea a 30 kV (n.º 1205 L3 10021), com 1873 m, com ori-
gem no apoio n.º 23 da linha de MT 30 kV n.º 1205 L3 10017 p/
PT CVD 0057D Cabeço de Nabo e término no PT CVD 0060D;
PT tipo aéreo AS de 50 kVA e 30 kV, Marcadão (rectificativo),
freguesia de São João Batista, concelho de Castelo de Vide, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017836

Éditos

Processo n.º 811/2/6/55

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Castelo Verde, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30
kV (BJ30-02-01-04), com 170 m, com origem no apoio n.º 13 da
linha a 30 kV para SE 30-0548 Castro Verde (1.º troço) (antiga
LMT p/Cerro do Lírio) e término no PTC-CVR-529-AS de
Amalga � Assoc. Mun. Alent. para Gestão do Ambiente, Estação
de Transferência de Resíduos Sólidos de Castro Verde, freguesia e
concelho de Castro Verde, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

23 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017758

Éditos

Processo n.º 811/2/10/147

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Moura, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de variante a 30 kV
(SE Moura � SE Amareleja)-(SE Moura � Castelhanos) (BJ30-40-
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-07), com 43 m, freguesia de Póvoa de São Miguel, concelho de
Moura, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

23 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017762

Éditos

Processo n.º 811/15/5/217

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Grândola, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
(ST30-09-38), com 55 m, para Ameiras de Baixo (rectificativo), com
origem no apoio n.º 100 da linha a 30 kV Alcácer-Santiago (troço
1D) e término no PT AS, freguesia e concelho de Grândola, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

23 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017767

Éditos

Processo n.º 811/2/4/12

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Barrancos, e na Direcção Regional do
Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha mista a 15
kV (BJ15-27-02-01), com 4094 m, com origem no apoio n.º 8 da
linha a 15 kV para Monte das Mercês e término no PTC CB de Edia,
S. A., Herdade da Coitadinha (EDIA), freguesia e concelho de Bar-
rancos, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

23 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017772

Éditos

Processo n.º 811/12/8/52

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Fronteira, e na Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax: 266702420, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área de
Rede Vale do Tejo (Santarém), para modificação da linha aérea a
30 kV (n.º 1208 L3 10327), para o PT FTR 0014D � Herdade da
Ordem, entre os apoios de derivação e o apoio n.º 4, freguesia e

concelho de Fronteira, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

25 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Raúl
Mateus. 3000017809

Éditos

Processo n.º 811/7/8/77

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas secreta-
rias das Câmara Municipal de Mourão, Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz, Câmara Municipal de Évora, e na Direc-
ção Regional do Alentejo do Ministério da Economia, sita na Rua
da República, 40, 7000-656 Évora, com telefone: 266750450 e fax:
266702420, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia,
S. A., Direcção de Infraestruturas Sul, para o estabelecimento da
linha mista a 60 kV (LI60-137), com 54 201 m, com origem na SE
60-422 e término na SE Portucel, Caeira � Portucel, freguesias de
Mourão, Monsaraz, S. Pedro do Corval, Reguengos de Monsaraz,
S. Vicente do Pigeiro, S. Manços, Nossa Senhora de Machede e
Senhora da Saúde, concelhos de Mourão, de Reguengos de Monsaraz
e de Évora, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da
Economia ou nas secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro
do citado prazo.

6 de Fevereiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Raúl Mateus. 3000017849

Direcção Regional do Algarve
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 821/8/5/140

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Faro, e na Direcção Regional do Algarve
do Ministério da Economia, Estrada da Penha, 8000-117 Faro, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Algarve, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV com
374 m FR15-4-2-1 Farfruta (alteração da alimentação e des-
montagem P1-P4) a partir de apoio n.º 3 da linha FR15-4-2 Marf �
recurso; linha mista a 15 kV com 836 m FR15-71-13-2 Colmeal
(alteração) a partir de apoio n.º 6 da linha FR15-71-13 Coiro da
Burra; PS FAR 428 Câmara Municipal de Faro � Campos de Golfe
do Medronhal; na freguesia S. Bárbara de Nexe, concelho de Faro.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Algarve do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

21 de Janeiro de 2002. � Pelo Director Regional, (Assinatura
ilegível.) 3000017844

Éditos

Processo n.º 821/8/5/139

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
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da Câmara Municipal de Faro, e na Direcção Regional do Algarve
do Ministério da Economia, Estrada da Penha, 8000-117 Faro, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15
dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Área
de Rede Algarve, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV com
802.3 m FR15-71-12-3-5 Alcaria Cova IV a partir de apoio n.º 18
da linha FR15-71-12-3 Alcaria Cova, na freguesia de Estoi, conce-
lho de Faro.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Algarve do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

8 de Janeiro de 2002. � Pelo Director Regional, (Assinatura ile-
gível.) 3000017847

Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 161/10/15/961

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Pombal, e na Direcção Regional do Cen-
tro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diá-
rio da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A., Área de Rede Litoral Centro, para o estabelecimen-
to de linha mista a 30 kV com 658 m de ap. 2A LAT para PT PBL
430 em Vale do Mouro a PT PBL 1C de Pavimentos Lisboas, L.da,
em Vale Grande, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do cita-
do prazo.

7 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000016556

Éditos

Processo n.º 161/1/14/339

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, e na Direcção Regio-
nal do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana,
74, 3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de ex-
pediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A., Área de Rede Beira Litoral, para o
estabelecimento de linha mista a 15 kV com 502 m de ap. 7 LAT
de Bustos � Ílhavo a PT 2 de Lusoceram, em Bustos, freguesia de
Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do cita-
do prazo.

14 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000016551

Éditos

Processo n.º 161/10/13/124

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria

da Câmara Municipal de Pedrogão Grande, e na Direcção Regional
do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expedi-
ente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no
Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição
Energia, S. A., Área de Rede Coimbra/Lousã, para o estabelecimento
de linha aérea a 15 kV com 105 m de ap. 6 LAT para PT PGR 6
em Vila Facaia a PT PGR 56; PT 56 tipo AS de 100 kVA; rede
BT; em Pregoeira, freguesia de Pedrógão Grande, concelho de
Pedrogão Grande, a que se refere o processo mencionado em epí-
grafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do cita-
do prazo.

18 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000016553

Éditos

Processo n.º 161/1/18/296

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vagos, e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia,
S. A., Área de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha
aérea a 15 kV com 201 m de ap. 5 LAT para PT 37/VGS em  Sal-
gueiro a PT 126/VGS; PT 126 tipo AI1 de 250 kVA; rede BT; em
Centro de Saúde, freguesia de Soza, concelho de Vagos, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do cita-
do prazo.

23 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000016550

Éditos

Processo n.º 161/6/6/210

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Góis, e na Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição Energia,
S. A., Área de Rede Coimbra/Lousã, para o estabelecimento de li-
nha aérea a 15 kV com 5843 m de ap. 28 LAT de Cabeçadas �
 Alvares (1.º troço) a ap. 57 LAT Cabeçadas � Alvares (2.º troço),
modificação; em Alvares, freguesia de Alvares, concelho de Góis, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do cita-
do prazo.

23 de Janeiro de 2002. � O Director de Serviços de Energia,
Adelino Lopes de Sousa. 3000016554

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 171/10.6/453

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
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Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e nas
horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Ener-
gia, S. A., Área de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo
em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, com 308 metros, com origem no apoio
n.º 2 da linha 50 INT � A-dos-Francos-Painho e término no
PT CLD 301, em Casal do Padre, freguesia de A-dos-Fran-
cos, concelho de Caldas da Rainha.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

14 de Janeiro de 2002. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000016558

Éditos

Processo n.º 171/10.1/690

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e nas
horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Ener-
gia, S. A., Área de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo
em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 30 kV, com 3552 metros, com origem na origem
na SE de Turquel e término no PT ACB 353, em Benedita
(loteamento da Cemobaça), freguesia de Turquel, concelho de
Alcobaça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

14 de Janeiro de 2002. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000016561

Éditos

Processo n.º 171/11.7/958

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e nas
horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Ener-
gia, S. A., Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em epí-
grafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha mista a 10 kV, n.º 1459, com 2188 + 360 m, com ori-
gem na SE 975-Moscavide e término no apoio 16 ca CL
1459, sita em Moscavide e Quinta do Mocho, freguesia de
Sacavém, concelho de Loures.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

4 de Fevereiro de 2002. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000017853

Éditos

Processo n.º 171/11.1/314

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Eco-
nomia, sita na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858
Amadora, 2.º andar (telefone: 214729500), durante 15 dias, e nas
horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto apresentado pela EDP Distribuição-Ener-
gia, S. A., Área de Rede Oeste, a que se refere o processo em epí-
grafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, n.º 3106/R162, com 1298 m, com origem
no apoio 13 da linha 3136 e término no apoio 56 A da li-
nha 3106, sita em Santo Estevão, concelho de Alenquer.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

6 de Fevereiro de 2002. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços, F. Edgar Antão. 3000017852

Inspecção-Geral de Jogos

Aviso

Contrato de concessão da exploração de jogos de for-
tuna ou azar na zona de jogo permanente da Figuei-
ra da Foz à Sociedade Figueira-Praia, S. A.

No dia 14 de Dezembro de 2001, no Gabinete do Secretário de
Estado do Turismo, perante mim, Joaquim Caldeira, Inspector-Ge-
ral de Jogos, neste qualidade, notário privativo nos termos da
alínea g) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 184/88, de 25 de Maio,
compareceram como outorgantes:

1.º Vítor José Cabrita Neto, Secretário de Estado do Turismo, que
outorga em nome do Governo Português.

2.os Rui Miguel Duarte Alegre, casado, natural da Sé, Porto, resi-
dente na Rua de Senhora da Luz, 157, 1.º, Foz do Douro, titular do
bilhete de identidade n.º 8139123, emitido em 3 de Maio de 2001,
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, e Fernando Manuel
Bagorro de Matos, casado, natural de Abrantes (S. João), residente
na Rua do Dr. João de Barros, 21, Buarcos, Figueira da Foz, titular
do bilhete de identidade n.º 6264771, emitido em 5 de Junho de
2001 pelos Serviços de Identificação Civil de Coimbra, ambos ad-
ministradores da Sociedade Figueira-Praia, S. A., com sede na Fi-
gueira da Foz, pessoa colectiva n.º 500266263, em representação da
qual outorgam no uso dos poderes conferidos na alínea b) do ar-
tigo 27.º dos respectivos estatutos, documento arquivado na
Inspecção-Geral de Jogos.

Assiste a este acto o Procurador-Geral Adjunto Lourenço Gonçal-
ves Nogueiro, em representação do Procurador-Geral da República.

Verifiquei a identidade dos outorgantes e assistente legal, bem
como as qualidades em que outorgam e os poderes que legitimam a
sua intervenção neste acto, pelo meu conhecimento pessoal e docu-
mentação referida.

Pelos outorgantes foi dito que, em conformidade com o disposto
no Decreto-Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, se procede à revi-
são do contrato de concessão celebrado em 2 de Julho de 1981 com
a Sociedade Figueira-Praia, S. A., publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 169, de 25 do mesmo mês, o qual é integralmente subs-
tituído pelo presente, obrigando-se a cumprir as cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

O prazo do actual contrato de concessão do exclusivo da explo-
ração de jogos de fortuna ou azar na zona de jogo da Figueira da
Foz, celebrado em 2 de Julho de 1981, é prorrogado até 31 de De-
zembro do ano 2020.

Cláusula 2.ª

À concessionária são reconhecidos todos os direitos e vantagens
estabelecidos nas leis em vigor.

Cláusula 3.ª

A concessionária aceita todas as obrigações impostas pela legis-
lação em vigor, designadamente, as estabelecidas nos Decretos-Leis
n.os 422/89, de 2 de Dezembro, e 184/88, de 25 de Maio, e legisla-
ção complementar, bem como pelo Decreto-Lei n.º 275/2001, de 17
de Outubro, e pelo Decreto-Regulamentar n.º 81/80, de 17 de De-
zembro.
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Cláusula 4.ª

A concessionária obriga-se, nos termos dos citados Decreto-Lei
n.º 275/2001, e Decreto-Regulamentar n.º 81/80, a:

1 � Prestar uma contrapartida inicial, no montante global de
€ 26 436 288,54 (5 300 000 000$), a preços de 31 de De-
zembro de 2000, a pagar do seguinte modo:

a) Até ao dia da assinatura do presente contrato,
€ 15 429 740,33 (3 093 385 200$);

b) O remanescente, no montante de € 11 006 548,22
(2 206 614 800$), em 10 prestações semestrais iguais,
no valor de € 1 100 654,82 (220 661 480$), a preços
de Dezembro de 2000, que se vencerão em 2 de Janeiro
e 1 de Julho de cada ano, sendo a primeira prestação de-
vida em 2 de Janeiro de 2002.

Os valores das prestações referidas na alínea b) serão actuali-
zados para o ano em que cada uma delas for paga com re-
curso à evolução do índice de preços ao consumidor no
Continente, excluída a habitação, publicada pelo Instituto
Nacional de Estatística.

A contrapartida referida neste número será entregue no Tesou-
ro, mediante guias a emitir pela Inspecção-Geral de Jogos.

2 � Para além da contrapartida referida no número anterior,
prestar, a partir da data da outorga do presente contrato, uma
contrapartida anual correspondente a 30% das receitas bru-
tas dos jogos explorados no casino da Figueira da Foz, não
podendo em caso algum o valor desta contrapartida ser infe-
rior aos valores indicados no mapa anexo ao referido Decre-
to-Lei n.º 275/2001, depois de previamente convertidos em
euros do ano corrente a que respeitam, nos termos do n.º 3
do artigo 2.º do mesmo diploma legal.

A contrapartida referida neste número realiza-se pelas seguin-
tes formas:

a) Através do pagamento do imposto especial sobre o jogo,
nos termos da legislação em vigor;

b) Através do pagamento das importâncias que à conces-
sionária couberem para compensação do Estado pelos
encargos com o funcionamento dos Inspecção-Geral de
Jogos, nos termos legalmente estabelecidos;

c) Através da dedução, até 1% das receitas brutas dos jo-
gos, dos encargos relativos ao cumprimento das obriga-
ções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, na redac-
ção do Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro, encar-
gos que não poderão ser inferiores a 3% das receitas
brutas dos jogos.
Caso estes encargos, adicionados aos custos líquidos
com animação e restauração e aos encargos com publi-
cidade e marketing, ultrapassem um valor correspon-
dente a 3% das receitas brutas dos jogos, a concessio-
nária tem, adicional e complementarmente, direito a
deduzir 50% dos encargos em excesso do referido mí-
nimo exigível, não podendo esta dedução suplementar
exceder 3% das receitas brutas dos jogos.
Esta última dedução só será exequível na medida e den-
tro dos limites de 15% do acréscimo de receitas brutas
dos jogos de cada exercício, relativamente ao exercício
anterior;

d) Através do pagamento das verbas previstas nas alíneas h)
e i) do artigo 1.º do Decreto-Regulamentar n.º 81/80, de
17 de Dezembro;

e) Através do pagamento da diferença entre o total da con-
trapartida anual e o somatório dos valores apurados nos
termos das alíneas anteriores.

3 � Assegurar a exploração, por si ou subconcessionária, nos
termos da legislação em vigor, desde a sua conclusão e por
todo o período que dure a concessão, das instalações que se
obrigou a executar e das que o foram por força de contratos
de concessão anteriores.

4 � Ceder gratuitamente a utilização, até final do prazo da
concessão, de um andar no Edifício Atlântico, escolhido pela
Câmara Municipal da Figueira da Foz para instalação da sede
dos seus serviços de turismo.

5 � Pagar anualmente pela utilização do material de jogo, pro-
priedade do Estado, a importância de 10 000$.

Cláusula 5.ª

1 � No caso de a soma dos valores das importâncias indicadas
nas alíneas a) a d) do n.º 2 da cláusula 4.ª exceder a contrapartida

anual referida no n.º 2 da mesma cláusula, o excesso não será cre-
ditado à concessionária.

2 � As importâncias mencionadas nas alíneas a) a e) do n.º 4 da
cláusula 4.ª vencem-se:

a) As referidas nas alíneas a), b) e d), nos termos previstos na
legislação aplicável;

b) A referida na alínea c), à medida que se tornar necessário
satisfazer os respectivos encargos;

c) A referida na alínea e), até 31 de Janeiro do ano seguinte
àquele a que as receitas respeitarem.

3 � As importâncias a pagar nos termos da alínea a) do n.º 2 da
cláusula 4.ª serão depositadas no Instituto de Financiamento e Apoio
ao Turismo, mediante guias a emitir pela Inspecção-Geral de Jogos
e deverão ser afectas a finalidades de interesse turístico, nos termos
a definir em portaria do Ministro da Economia.

Cláusula 6.ª

A concessionária poderá transmitir para terceiros a exploração de
jogos e demais actividades a que contratualmente fica obrigada,
depois de devidamente autorizada pelas entidades referidas no ar-
tigo 15.º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro.

Cláusula 7.ª

A concessionária fica obrigada ao pagamento de um imposto es-
pecial pelo exercício da actividade do jogo, não sendo exigível qual-
quer outra tributação geral ou local relativa ao exercício dessa acti-
vidade ou de quaisquer outras a que esteja obrigada neste contrato,
processando-se as respectivas liquidação e cobrança nos termos dos
artigos 84.º e seguintes do citado Decreto-Lei n.º 422/89.

Cláusula 8.ª

A modificação anormal das circunstâncias em que as partes fun-
darem a vontade de contratar, resultante de acto soberano ou de al-
teração da lei ou regulamento que afecte com gravidade o equilíbrio
contratual, dará à parte lesada o direito à modificação deste contrato
segundo juízos de equidade.

Cláusula 9.ª

As alterações ao regime contratual aplicável à concessão entram
em vigor na data da assinatura do presente contrato, salvo o dispos-
to na alínea c) do n.º 2 da cláusula 4.ª, que será aplicável ao exercí-
cio no decurso do qual este contrato é outorgado.

Cláusula 10.ª

O presente contrato pode ser rescindido nos termos previstos na lei,
designadamente, em conformidade com o disposto no artigo 119.º do
Decreto-Lei n.º 422/89, e no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 275/2001.

Assim o outorgaram e por esta forma se tem por feito e concluí-
do o presente contrato de concessão do exclusivo da exploração de
jogos de fortuna ou azar na zona de jogo permanente da Figueira
da Foz, para firmeza do qual e para constar onde convier o fiz es-
crever em papel timbrado da Inspecção-Geral de Jogos.

Depois de lido, em voz alta e na presença de todos, vai ser devi-
damente assinado e rubricado nas suas folhas.

Foi feita prova da entrega no Tesouro da importância de
3 093 385 200$ a que alude a alínea a) do n.º 1 da cláusula 4.ª do
presente contrato.

Foi paga a importância de 1000$, nos termos do n.º 8 da Tabela
Geral do Imposto do Selo.

17 de Janeiro de 2002. � O Inspector-Geral, Joaquim Caldeira.
3000016597

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Acção de falência n.º 247/2000 � 1.º Juízo.
Requerente � Alfal � Faianças Artísticas e Decorativas de Alco-

baça, L.da, com sede em Ganilhos, Alcobaça.
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Mandatário � Dr. José Afonso, Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 3.º,
esquerdo, 4000 Porto.

Faz-se saber que por sentença de 21 de Dezembro de 2001, nos
autos de falência já supra identificados, foi declarada reconhecida a
situação de insolvência da requerida Alfal � Faianças Artísticas e
Decorativas de Alcobaça, L.da, com sede no lugar de Ganilhos, Pra-
zeres de Aljubarrota, e ordenado o prosseguimento da presente ac-
ção como processo de falência.

Liquidatário judicial � Dr.ª Teresa Alegre, Largo do Município,
12, 2.º, Anadia; foi fixado o prazo de 20 dias para a reclamação de
créditos, a contar da data da segunda e última publicação do respec-
tivo anúncio no Diário da República, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 128.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril.

Consigna-se que os prazos são contínuos, nos termos do artigo 14.º
do mesmo diploma.

4 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, Arlindo José Colaço
Crua. � A Escrivã-Adjunta, Ana Paula Valbom Marques Trindade.

3000005291

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Anúncio
Processo n.º 46/2002.
Falência (requerida).
Requerente � B. Braun Medical.
Requeridos � Emanuel Gonçalves de Andrade e outro(s).

Dr.ª Paula de Jesus Jorge Santos, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Angra do Heroísmo:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Emanuel
Gonçalves de Andrade, desconhecido, identificação fiscal n.º 812151119,
domicílio: Rua do Meio de S. Pedro, 16, S. Pedro, 9700 Angra do
Heroísmo, e Maria da Conceição Pereira Brandão Gonçalves An-
drade, domicílio: Rua do Meio de S. Pedro, 16, 9700 Angra do
Heroísmo, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 28 de Janeiro de 2002.

6 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Paula de Jesus
Jorge Santos. � A Oficial de Justiça, Bela Leonardo.

3000014170

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio
Processo n.º 775/2001.
Falência (apresentação).
Requerente � São Remo � Sapatarias, L.da

Credor � Iniciativa � Importação e Exportação, L.da, e outro(s).

Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que por sentença de 4 de Fevereiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente São
Remo � Sapatarias, L.da, identificação fiscal n.º 502337044, domi-
cílio: Rua de Gustavo Ferreira Pinto Bastos, 41, Glória, 3800 Aveiro.

Mandatário � Dr. Paulo Portela, identificação fiscal: 165971231,
domicílio: apartado 80, 4524-909 Santa Maria da Feira; 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Henrique Vaz Duarte, en-
dereço: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 29, 1.º, Aveiro.

5 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria do Carmo
Lourenço. � A Oficial de Justiça, Ana Cristina Neves Lopes.

3000016060

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BENAVENTE

Anúncio
Processo n.º 459/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Engloba, Estudos e Projectos de Engenharia, L.da

Requerido � Anjori � Comércio de Automóveis, S. A.

Dr.ª Maria Leonor Barroso, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Benavente:

Faz saber que por sentença, proferida nos presentes autos, foi
declarada a falência de requerido Anjori � Comércio de Automó-
veis, S. A., domicílio: Rua de Joaquim Paracho, lote 14, 1.º, direito,
Benavente, 2130 Benavente; tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos 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 Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Adelino Oliveira Novo,
endereço: Rua de Padre Américo, 6, rés-do-chão, Anadia, 3780
Anadia.

23 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Leonor
Barroso. � O Oficial de Justiça, João Carlos Pereira Coutinho.

3000014890

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.

Dr.ª Susana Maria Ramos Cabaço, juíza de direito da Secção Úni-
ca do Tribunal da Comarca do Cadaval:

Faz saber que são citados os credores do requerido Abel da Cos-
ta Ribeiro, solteiro, domicílio: Rua do Dr. Oliveira Salazar, 43,
Dagorda, Vermelha, 2550 Cadaval, para no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 26 de Outubro de 2001.

25 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Susana Maria
Ramos Cabaço. � A Oficial de Justiça, Anabela Carvalho Lucas.

3000016519

TRIBUNAL DA COMARCA DE CANTANHEDE

Anúncio

Dr. António Miguel Veiga, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Cantanhede:

Faz saber, nos termos do disposto no artigo 20.º, n.º 2 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falên-
cia � Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, são citados os cre-
dores da requerida Obricentro � Construções, L.da, com sede na Rua
do Dr. José Gomes da Cruz, Tocha, Cantanhede, para dentro do
prazo de 10 dias seguidos e sem cominação, decorridos que sejam
10 dias seguidos de dilação fixada, contados a partir da data da
publicação do último anúncio, não só deduzirem oposição à preten-
são de falência, ou justificar os seus créditos, devendo para tanto
oferecer logo todos os meios de prova de que disponham, sendo
necessária a constituição de advogado para deduzirem oposição mas
não para apenas justificarem os seus créditos.

Processo de falência, entrado em 26 de Outubro de 2001, distri-
buído no dia 29 de Outubro de 2001, e registado sob o n.º 544/2001,
do 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de Cantanhede, em que é re-
querente o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, de-
legação de Coimbra, com sede na Rua de Abel Dias Urbano, 2, 4.º,
3004-519 Coimbra.

30 de Outubro de 2001. � O Juiz de Direito, António Miguel
Veiga. � O Escrivão-Adjunto, José Virgílio dos Santos Marques.

1000028457
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3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE CASCAIS

Anúncio

Processo n.º 225-J/1997.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Ana Rodrigues Silva, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Health Club Soleil �
Clube de Saúde de Cascais, S. A., com última sede conhecida em
Cascais, notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo li-
quidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

4 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Rodrigues
Silva. � O Oficial de Justiça, José Luís Paiva. 3000016479

TRIBUNAL DA COMARCA DE GOUVEIA

Anúncio
Processo n.º 230/2001.
Falência (requerida).
Requerente � C. R. S. S. do Centro, Serviço Guarda.
Requerida � Empresa de Transportes Gouveense, L.da

Dr. Miguel Mauro Fernandes Castro, juiz de direito da Secção Única
do Tribunal da Comarca de Gouveia:

Faz saber que por sentença de 17 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Empresa
de Transportes Gouveense, L.da, domicílio: Rua de Alto do Conce-
lho, 2 a 10, 6290 Gouveia.

Requerente � C. R. S. S. do Centro, Serviço da Guarda, identi-
ficação fiscal n.º 503055646, domicílio: Avenida do Coronel Orlindo
de Carvalho, 6300 Guarda; 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 es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial António Ramos Correia, domi-
cílio: Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, apartado 521, 6201
Covilhã.

17 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, Miguel Mauro Fer-
nandes Castro. � A Oficial de Justiça, Leonor Gouveia.

3000010140

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 773/2001.
Falência (apresentação).
Requerente � Fábrica de Tecidos de Vila Pouca, L.da

Credor � Tratave � Tratamento de Águas Resid. do Ave, S. A. e
outro(s).

Dr.ª Ana Cristina Clemente, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que por sentença de 21 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente Fábrica
de Tecidos de Vila Pouca, L.da, identificação fiscal n.º 500108005,
domicílio: Largo da República do Brasil, apartado 75, Guimarães,
4801 Guimarães Codex; 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 Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. António Emílio Abreu Ri-
beiro, endereço: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 2, 2.º,
4800 Guimarães.

24 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. � O Oficial de Justiça, Manuel Joaquim Silva.

3000015705

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio
Processo n.º 913/2001.
Falência (apresentação).

São citados os credores de Lopes & Rosa, L.da, com sede na
Quinta de Santo António, lote 64, loja 4, direito, 2400 Leiria
Marrazes, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Dezembro de 2001.

18 de Dezembro de 2001. � A Juíza de Direito, Margarida Isa-
bel P. A. Cardo. � O Oficial de Justiça, Augusto Neves.

1000024752

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DA NAZARÉ

Anúncio
Processo n.º 60/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Regueiraves � Prod. Com. Prod. Alimentares, L.da

Requerido � Joaquim António Cardoso Serôdio Regueira e outro(s).

Dr. Francisco Manuel Timóteo, juiz de direito do 1.º Juízo do Tri-
bunal da Comarca da Nazaré:

Faz saber que são citados os credores do requerido Joaquim An-
tónio Cardoso Serôdio Regueira, identificação fiscal n.º 801104980,
domicílio: Mercado Municipal da Nazaré, 2450-144 Nazaré, E. N.
242, Vivenda Regueira, Calhau, 2450 Nazaré, para no prazo de 10
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 31 de Janeiro de 2002.

4 de Fevereiro de 2002. � O Juiz de Direito, Francisco Manuel
Timóteo. � O Oficial de Justiça, Joaquim Reis. 1000032504

7.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO PORTO

Anúncio

Processo n.º 1322-C/1995.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr. José Alberto Moreira Dias, juiz de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido Elias Coelho de Barros,
com domicílio no Largo da Ramada Alta, 11, 3.º, esquerdo, Porto,
notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

29 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, José Alberto Mo-
reira Dias. � O Oficial de Justiça, Paulo Alexandre. 3000014292

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM

Anúncio
Processo n.º 445-C/1998.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr. juiz de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e os falidos Ilidio da Silva Heleno
e mulher, endereço: Rua de José Relvas, 201, 2090 Alpiarça, noti-
ficados para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se
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pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

29 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � A Oficial de Justiça, Donzília Silva. 3000017734

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 95/2002.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Transportes Festa, L.da

São citados os credores de Transportes Festa, L.da, com sede na
Rua do Professor Dr. Fernando Pires de Lima, 17, 4780 Santo Tirso,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 23 de Janeiro de 2002.

28 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Olívia E. S.
Loureiro. � O Oficial de Justiça, Hernâni Gomes. 3000014853

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio
Processo n.º 43/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requerida � Lúcia Maria Soares de Almeida.

Dr.ª Maria Gabriela Lopes, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de São João da Madeira:

Faz saber que são citados os credores da requerida Lúcia Maria
Soares de Almeida, casada, identificação fiscal n.º 814340040, do-
micílio: Rua das Fontaínhas, 121, 3700-115 São João da Madeira,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 24 de Janeiro de 2002.

28 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Gabriela
Lopes. � O Oficial de Justiça, José Carlos Rodrigues Fonseca.

3000016542

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE TORRES VEDRAS

Anúncio
Processo n.º 411/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Centro Regional de Segurança Social de Lisboa.
Requerido � Manuel Paulo Bernardes.

Dr. José Valério Ratão Casado, juiz de direito subst.º do 2.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Torres Vedras:

Faz saber que por sentença, proferida nos presentes autos, foi
declarada a falência do requerido Manuel Paulo Bernardes, com
última residência conhecida na Avenida de 5 de Outubro, 27, 1.º,
direito, 2560 Torres Vedras, actualmente em parte incerta; 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr.ª Ana Rito, com escritório
em Oeiras, na Rua de Quinta das Palmeiras, 28.

6 de Fevereiro de 2002. � O Juiz de Direito, Subst.º, José Valério
Ratão Casado. � A Oficial de Justiça, Maria de Fátima Lima.

3000017121

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 781/2001.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).

São citados os credores de Textil Decorativa, L.da, com sede no
lugar de Lagoas, em Antas, 4760 Vila Nova de Famalicão, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 4 de Dezembro de 2001.

10 de Dezembro de 2001. � A Juíza de Direito, Silvia Manuela
Silva Barbosa. � O Oficial de Justiça, José Pinheiro.

3000015740

Anúncio
Processo n.º 79/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerido � Artur Clemente Gomes de Sousa Lopes.

Dr.ª Silvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito do 3.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores do requerido Artur Clemente
Gomes de Sousa Lopes, solteiro, identificação fiscal n.º 136322530,
domicílio: Rua de Conde de S. Cosme, São Cosme do Vale, 4760
Vila Nova de Famalicão, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Janeiro de 2002.

29 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Silvia Manuela
Silva Barbosa. � O Oficial de Justiça, José Pinheiro.

1000031148

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 449/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Quetex, S. A.
Requerida � Limanus � Indústria de Confecções, L.da

Dr. Vítor Vale, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 21 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Limanus � Indús-
tria de Confecções, L.da, pessoa colectiva n.º 501654429, matricu-
lada na Conservatória Comercial de Vila Nova de Famalicão, sob o
n.º 1732, com sede no lugar de Igreja, 4765-262 Riba de Ave, Vila
Nova de Famalicão; tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação 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 Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Napoleão Duarte, com
escritório na Rua da Agra, 20, sala 33, 4150-025 Porto.

22 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, Vitor Vale. � A
Oficial de Justiça, Florzinda Oliveira. 3000015230

Anúncio
Processo n.º 636/2001.
Falência (apresentação).
Requerente � Gelopes � Sociedade de Congelados, L.da

Dr. Vítor Vale, juiz de direito deste tribunal:

Faz saber que por sentença de 21 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerente Gelopes �
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Sociedade de Congelados, L.da, identificação fiscal n.º 501436553,
domicílio: Rua de Joaquim Azuaga, 23, Calendário, 4760-349 Vila
Nova de Famalicão; tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação 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 Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Napoleão Duarte, com
escritório na Rua da Agra, 20, sala 33, 4150 Porto.

22 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, Vitor Vale. � A
Oficial de Justiça, Eugénia Silva. 3000015219

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 139/1998.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A.
Requerido � José Jorge Valério.

Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 25 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de José Jorge Valério,
identificação fiscal n.º 134285131, domicílio: Rua das Papoilas, lote
H-1, 2870 Montijo, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação 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 Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Jorge de Pinho Morgado
(liq.), endereço: Rua de José Pinheiro de Melo, 60, rés-do-chão,
1700 Lisboa.

25 de Janeiro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000017292

Anúncio
Processo n.º 636-H/2000.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do Código dos Processos

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).
Autor � Embraco Europe S. R. L.
Réu � Massa Falida e Credores da Massa Falida de HR � Meta-

lomecânica Teixeira & Ramalho, S. A.

Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que nos presentes autos de acção de processo sumário
em que é autor Embraco Europe S. R. L., com sede em Corso
Matteotti, 49, 10 121 Turim, Itália, e réus Massa Falida e Credores
da Massa Falida de HR � Metalomecânica Teixeira & Ramalho, S.
A., com sede na Estrada Nacional 252, km 8,8, Palmela, que cor-
rem por apenso aos autos de declaração de falência, por este juízo
e tribunal, em que é requerente S. U. E. I. � Sociedade de Urbani-
zação e Empreendimentos Imobiliários, S. A., e requerida HR �
Metalomecânica Teixeira & Ramalho, S. A., correm éditos de 10
dias, contados da afixação do presente edital, citando os credores da
massa falida da requerente, para no prazo de 20 dias, findos os dos
éditos, contestarem, querendo a presente acção sumária (artigos
205.º, n.º 1, e 207.º do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência, e 783.º do Código de Processo
Civil), em que o autor pretende que seja verificado o seu crédito no
montante de 158 270 051$, cujo duplicado se encontra neste tribu-
nal à disposição de quem o queira consultar dentro das horas nor-
mais de expediente.

1 de Fevereiro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000016574

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 3/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Sociedade Europeia de Leasing � Sel, S. A.
Requeridos � João Pedro B. Torres Fevereiro e mulher.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos João Pedro
Burnay de Torres Fevereiro e Luísa Maria Martins de Azevedo
Torres Fevereiro, casados, com domicílio na Rua de Nova de São
Mamede, 7, 5.º, direito, Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da pu-
blicação do anúncio no Diário da República, 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 Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 28 de Dezembro de 2001.

22 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000016533

Anúncio
Processo n.º 667/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerido � Jorge Manuel Lima Santos.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 29 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Jorge Manuel Lima
Santos, com domicílio na Rua de José Gomes Ferreira, 56, 1.º, B,
Reboleira, 2700 Amadora, 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 es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

30 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000017429

Anúncio
Processo n.º 36/2002.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Soportejo, Sociedade Agro Industrial, S. A., com sede

na Transversal à Rua de Sacadura Cabral, sem número, Montijo.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem opo-
sição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra pro-
vidência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de
prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 23 de Janeiro de 2002.

31 de Janeiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000016567

Anúncio
Processo n.º 174/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Maria Dulce Gama Pereira Miranda Rodrigues.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que é citada a requerida acima indicada, com última
residência conhecida na Tapada do Mocho, lote C, 1.º, direito, em
Paço de Arcos, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30
dias de éditos, que começarão a contar-se da segunda e última pu-
blicação do competente anúncio, para deduzir, querendo, oposição,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham, con-
forme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, nos pre-
sentes autos que deram entrada na secretaria em 19 de Julho de 2001.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra si, sendo casada, documento comprovativo do ca-
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samento e do respectivo regime de bens, a relação de bens que de-
tenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação financeira ou
venda com reserva de propriedade e cópia das três ultimas declara-
ções do IRS, ficando ainda advertida de que é obrigatória a consti-
tuição de mandatário judicial nos termos do disposto no artigo 235.º
do Código de Processo Civil, e que os prazos referidos são contí-
nuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando
o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se
o seu termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados
da petição inicial se encontram à disposição da citanda no 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa.

5 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000015830

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 325/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Exasty, S. A.
Requerida � Nadia Karmali Suleman Alibhai.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 13 de Dezembro de 2001, proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência de Nadia Karmali
Suleman Alibhai, com residência na Rua de José Carlos de Melo,
162-A, Laranjeiro, Almada, 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 es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

14 de Dezembro de 2001. � A Juíza de Direito, Maria de Fá-
tima Reis Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles.

3000017085

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

Anúncio

Processo de falência n.º 252/00 � 2.º Juízo.
Requerida � Meireles & Bessa, L.da, com sede na Rua de Costa

Cabral, 228, 4200-208 Porto.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste tribunal em 14 de Dezembro de 2000, por sentença de 29 de
Janeiro de 2002, foi declarada a falência da requerida acima men-
cionada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeado liquidatário judicial, o Dr. Rui Almeida, com escritó-
rio na Rua de 25 de Abril, 299, 3.º, direito, frente, 4420 Gondomar.

1 de Fevereiro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.

3000016576

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS RAIA PINHAL

Aviso n.º 2/2002 AMRP

Concurso externo de ingresso geral para admissão de
um estagiário para provimento de um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe (licenciatura em Sociolo-
gia ou Gestão de Recursos Humanos).

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 1 de Fevereiro de 2002, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
da Lei n.º 5-A, de 2002, de 11 de Janeiro, nomeei em comissão de
serviço extraordinária, pelo período de um ano, para realização de
estágio para preenchimento de um lugar de técnico superior de 2.ª
classe, licenciatura em Sociologia, nos termos do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a candi-
data aprovada, Norberta da Conceição Pires Fernandes Marques
Pereira, no concurso a que se refere o aviso n.º 5/2001, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 173, de 27 de Julho.

O estágio terá início no dia seguinte à data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Joaquim Morão. 1000031161

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 26 de Dezembro de 2001, e nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, o concurso externo de ingresso, para pro-
vimento do lugar abaixo mencionado:

Grupo de pessoal auxiliar, um lugar de telefonista.

2 � Prazo de validade � o concurso agora iniciado é válido para
a vaga posta a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplica-se as
disposições constantes no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local através do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, 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,
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � é o constante do Despacho n.º 38/88,
de 30 de Dezembro de 1988, do Secretário 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.

5 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho é a área
do concelho de Abrantes.

6 � Remuneração, condições de trabalho e regalias sociais � o
vencimento é o previsto no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Junho. As condições de trabalho e re-
galias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

7 � Requisitos de admissão a concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das candidaturas, reunam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a
concurso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho:

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

b) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigíveis para o desempenho do cargo;

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

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

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

7.2 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória.
7.3 � Quota de emprego � de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º

do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que
o número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas em candidatura dirigida ao presidente da Câmara
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Municipal de Abrantes, Praça Raimundo Soares, 2200-366 Abran-
tes, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado, sob registo
com aviso de recepção ou entregue pessoalmente na Secção de Aten-
dimento da mesma Câmara, devendo do mesmo constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, nacionalidade, naturalidade, estado civil, residência,
número, data e serviço emissor do bilhete de identidade,
número de contribuinte, código postal e número de telefo-
ne se o houver);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com indica-
ção no Diário da República em que o aviso foi publicado;

c) Quaisquer outros elementos em que os candidatos entendam
dever especificar para melhor apreciação do seu mérito;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar, no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra o res-
pectivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo.

8.2 � Os requerimentos dos candidatos devem ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autenticado, comprovativo das habilitações li-
terárias exigidas, com a indicação da média final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea c) do número anterior, sem que as mesmas não se-
rão consideradas;

f) Comprovativos dos requisitos gerais de admissão previstos
nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso.

8.3 � A apresentação de documentação da alínea f) do número
anterior é temporariamente dispensada desde que, o candidato de-
clare no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra a situação, precisa em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

8.4 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis nos termos das alíneas a), b), c),
d) e e) do n.º 8.2 determina a exclusão do concurso.

8.5 � Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candida-
to, no caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

8.6 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito nos
termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá na realização de uma prova prática de conhecimentos (eli-
minatória) e numa entrevista profissional de selecção.

9.1 � Classificação final � a classificação final será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média aritmética
simples de cada um dos métodos de selecção, e calculada através da
seguinte fórmula:

PPC + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 � A prova prática de conhecimentos é eliminatória de per si
para os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9.2.1 � Duração da prova � a prova prática de conhecimentos
terá a duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 minutos.

9.2.2 � Programa da prova � prova de conhecimentos (PC), será
prática, avaliando-se os conhecimentos demonstrados na execução
de tarefas insertas no conteúdo funcional da categoria respectiva, com
a duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 minutos, assegu-
rando-se aos candidatos os meios e instrumentos necessários, con-
siderando-se:

Fluência verbal;
Correcção vocabular;
Capacidade de ouvir;
Auto-controlo;
Resistência ao stress.

9.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � será conduzi-
da de modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos para o exercício do cargo, através da comparação com um perfil
delineado, mediante a ponderação dos parâmetros adequados, e será
pontuada de 1 a 5 valores, num total de 20 valores, pela aplicação
da seguinte fórmula:

EPS = a + b + c + d

em que:

a = enquadramento e desenvolvimento funcional;
b = facilidade de relacionamento;
c = motivação;
d = dinamismo.

9.4 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o sis-
tema de classificação final, constam de acta de reunião do júri do
concurso, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9.6 � A falta de comparência dos candidatos à prova prática de
conhecimentos determina a sua exclusão.

10 � Afixação das listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos, bem como, a lista de classificação final, serão afixadas
para consulta, no átrio dos Paços do Município, ou publicadas no
Diário da República, conforme o número de candidatos.

11 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � José Vítor Gomes Luís, técnico superior de ciên-
cias humanas de 2.ª classe.

Vogais efectivos � Maria da Graça de Jesus Alves Lobato,
técnica superior de 2.ª classe, e Graça Maria Veiga Batista,
secretária do Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara.

Vogais suplentes � Isabel Maria Tacão Valhelhas, chefe da
Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Obras Parti-
culares e Serviços Urbanos, e Maria Manuela Marques dos
Santos Marques, assistente administrativo principal.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de 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.

22 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Nelson Au-
gusto Marques de Carvalho. 1000029936

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso

Luís Manuel da Silva Azevedo, presidente da Câmara Municipal de
Alcanena:

Torna público que, nos termos do n.º 1 do artigo 73.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeou Ana Carina Grilo Salguei-
ro, secretária do seu gabinete de apoio pessoal, com efeitos a 7 de
Janeiro de 2002. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel
da Silva Azevedo. 1000029920

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL

Aviso DAF/6/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 4 de Janeiro do corrente ano, nomeei, em comissão de serviço,
Romeu Augusto Domingos Rosário, no cargo de adjunto do meu
gabinete de apoio pessoal, com efeitos a 4 de Janeiro de 2002. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, A. José Go-
dinho. 1000032518
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Aviso DAF/7/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 22 de Janeiro de 2002, foi nomeada
para o lugar de auxiliar administrativa do quadro desta Câmara
Municipal, em regime de nomeação provisória, a candidata Suzete
Cristina Vicente Reis da Luz.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2002. � O Vereador por delegação, Manuel
Joaquim Martins Frederico. 1000032520

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho
datado de 28 de Janeiro de 2002, nos termos do artigo 74.º do De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi deferido o pedido de li-
cença sem vencimento por 90 dias, ao canalizador, António Manuel
Velez Venâncio, a partir de 1 de Fevereiro de 2002.

30 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Municipais
de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipa-
mentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000016782

Aviso

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho data-
do de 10 de Janeiro de 2002, e nos termos do n.º 2 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Dezembro, foi nomeado em
regime de substituição o assistente administrativo especialista, do
quadro desta autarquia, Carlos Manuel Nascimento Rosário, como
chefe de Secção de Serviço Gerais, por seis meses, a partir de 28
de Janeiro de 2002.

30 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Municipais
de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipa-
mentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000016793

Aviso

Reclassificação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho data-
do de 4 de Janeiro de 2002 e nos termos do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, vai ser
reclassificada a seguinte funcionária:

Virgínia Marques Pereira Cardina, de operária viveirista, esca-
lão 2, índice 144, para auxiliar administrativa, escalão 4,
índice 148.

A reclassificação deverá produzir os seus efeitos legais no primeiro
dia útil seguinte à publicação do presente aviso (não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas).

31 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Municipais
de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipa-
mentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000016777

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que por meu despacho de
hoje, no uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e na sequência do

concurso interno de acesso geral para provimento de dois lugares de
assistente administrativo especialista, nomeei, nos termos do n.º 1 do
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, assistentes
administrativos especialistas, Olívia da Conceição Marques Bastos
e Rosália Maria Raimundo Albuquerque, escalão 1, índice 260 da
tabela de remunerações dos funcionários e agentes da Administra-
ção Pública, devendo aceitar o cargo, no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do aviso no Diário da República, 3.ª série.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José da
Costa Reis. 1000029966

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, de 6 de Janeiro de 2002, proferi-
do no uso dos poderes que lhe confere o n.º 3 do artigo 74.º conju-
gado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, foi nomeada no cargo de chefe de Gabinete de
Apoio Pessoal do Presidente, a assistente administrativo principal,
Rosa Maria Cardoso do Nascimento, com efeitos a 4 de Janeiro de
2002.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes. 1000031193

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, de 6 de Janeiro de 2002, proferi-
do no uso dos poderes que lhe confere o n.º 3 do artigo 74.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado no cargo de secretário
do Gabinete de Apoio Pessoal, sob proposta do vereador engenheiro
João Manuel Pinto Torres, o Dr. Vítor José Ferreira David de Sousa,
com efeitos a 4 de Janeiro de 2002.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes. 1000031194

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, de 6 de Janeiro de 2002, proferi-
do no uso dos poderes que lhe confere o n.º 3 do artigo 74.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeada no cargo de secretária
do Gabinete de Apoio Pessoal, sob proposta do vereador Domingos
Manuel Monteiro Martins, a assistente administrativo principal, Carla
Maria Galanteiro Costa Gonçalves Esteves, com efeitos a 4 de Ja-
neiro de 2002.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes. 1000031196

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, de 6 de Janeiro de 2002, proferi-
do no uso dos poderes que lhe confere o n.º 3 do artigo 74.º conju-
gado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, foi nomeado no cargo de secretário do Gabinete de
Apoio Pessoal do Presidente, o assistente administrativo especialis-
ta, Luís Alberto Ferreira Leitão, com efeitos a 4 de Janeiro de 2002.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes. 1000031197

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Aviso

Concurso externo de ingresso de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de
2.ª classe, área de engenharia agronómica.

Para os devidos e legais efeitos torna-se pública a alteração do júri
do concurso em epígrafe, publicado no Diário da República,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 46 � 23 de Fevereiro de 20024006

3.ª série, n.º 177, de 1 de Agosto de 2001, o qual passa a ter a se-
guinte composição:

Presidente do júri � vice-presidente da Câmara, Manuel Guer-
reiro da Palma.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Meio Ambien-
te, engenheiro Maria José do Ó Efigénio.

Técnica superior de 2.ª classe, arquitecta Maria Margarida
Martins Ramos.

Vogais suplentes:

Técnica superior de 2.ª classe, área de recursos humanos,
Dr.ª Helena Camacho Gonçalves.

Técnica superior de 2.ª classe, área de organização e ges-
tão de empresas, Dr.ª Gina Maria Colaço Romão Mar-
tins.

Vereadora Dr.ª Maria Sílvia Pereira Rebelo Felicia Baptista, que
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimen-
tos.

30 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António José
Messias Rosário Sebastião. 1000032525

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso

Concurso externo de ingresso para duas vagas
de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de hoje, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso, com vista ao provimento de
duas vagas de auxiliar administrativo, nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
353-A/89, de 16 de Outubro.

2 � Prazo de validade � este concurso visa o provimento da vaga
para a categoria referida e para as que vierem a verificar-se no prazo
máximo de um ano, a contar da respectiva lista de classificação fi-
nal.

3 � Remuneração base � a remuneração mensal é a correspon-
dente ao escalão 1, índice 120, constante do anexo III, a que se re-
fere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e legislação complementar.

4 � Local de trabalho � área do município de Alpiarça.
5 � Funções a desempenhar � conteúdo funcional de acordo com

o Despacho SEALOT, n.º 4/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Requisitos especiais de admissão � de entre indivíduos ha-
bilitados com o 9.º ano de escolaridade e comprovada experiência
na função.

7 � Requisitos de admissão � em cumprimento da alínea h) do
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto enti-
dade empregadora, promove activamente uma política de igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

7.1 � Gerais � os exigidos constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-

terdito para o exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Especiais � possuir os requisitos especiais estipulados no
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
constituídos por prova escrita de conhecimentos e entrevista profis-
sional de selecção.

8.1 � A prova escrita de conhecimentos, com a duração máxima
de duas horas, classificada de 0 a 20 valores e a incidir sobre a se-
guinte legislação:

a) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Adminis-
tração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

b) Regime de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março; alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto);

c) Deontologia profissional (carta ética);
d) Conteúdo funcional.

8.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS), classificada de
0 a 20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, onde serão apreciados os seguintes factores:

a) Capacidade de resolução de problemas, sendo ponderada a
celeridade e qualidade da resposta dos candidatos;

b) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conhecimento
da função e seu enquadramento na organização);

c) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestão;

d) Qualificação e perfil � comportamento em entrevista (ca-
pacidade de afirmação e argumentação, sentido de respon-
sabilidade, motivação e maturidade).

9 � A classificação final dos concorrentes e ordenamento dos
candidatos, resulta da aplicação dos métodos de selecção, será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média
aritmética:

PEC + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos que tenham
uma classificação inferior a 9,5 valores.

Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis de
avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso,
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classi-
ficativas, constam das actas de reunião do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Alpiarça ao cuidado da Secção de
Expediente Geral e Arquivo, podendo ser remetida pelo correio, com
aviso de recepção, para o apartado 25, 2094-909 Alpiarça, ou entre-
gue pessoalmente na referida secção, na morada indicada no n.º 13.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data de emissão
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, morada, código pos-
tal e telefone, se o houver;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diá-

rio da República onde se encontra publicitado o aviso de
abertura, e respectiva categoria a que concorre;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal. Estes documentos só serão tidos em consideração
se devidamente comprovados.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte.
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11.3 � É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas a), c), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 6, desde
que os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma daquelas condições.

11.4 � O disposto no número anterior não impede que seja exi-
gida aos candidatos em caso de dúvida sobre a situação que descre-
veram, a apresentação de elementos comprovativos das suas decla-
rações.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Constituição do júri:

Presidente � Dr.ª Vanda Cristina Lopes Nunes, vereadora.
Vogais efectivos � engenheiro José Carlos Viegas Ferreirinha,

vereador, e Manuela Maria Ferreira Neves, chefe de Divisão
Municipal Administrativa e Financeira, em regime de subs-
tituição.

Vogais suplentes � engenheiro José Manuel Vaz Portugal de
Sousa, técnico superior principal, e Maria Rosa Matilde Lo-
pes Clemente Ferrão, chefe de secção.

13 � A lista das candidaturas admitidas, bem como a lista de
classificação final contendo a respectiva graduação serão afixados
no placard da Secção de Recursos Humanos, sita no edifício dos
Paços do Município, rés-do-chão, Rua de José Relvas, 374, 2090-
-116 Alpiarça, ou publicados no Diário da República, conforme o
número de candidaturas.

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim Rosa
do Céu. 1000032459

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
29 de Janeiro de 2002 e no uso da competência delegada pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de 8 de Janeiro de 2002, nomeei en-
genheiro electrotécnico de 2.ª classe Licínio Morais Teixeira, dispen-
sado da realização do estágio no concurso externo de ingresso, aberto
por publicação no Diário da República, 3.ª série, n.º 109, de 11 de
Maio de 2001, de acordo com a acta do júri de 24 de Janeiro de
2002, homologada em 29 de Janeiro de 2002.

A aceitação da nomeação deverá efectuar-se no prazo de 20 dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos Silva Magalhães. 3000016512

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
29 de Janeiro de 2002 e no uso da competência delegada pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de 8 de Janeiro de 2002, nomeei por
urgente conveniência de serviço a partir de 1 de Fevereiro de 2002,
técnico superior de 2.ª classe (área do planeamento urbanístico)
Miguel Jorge Barbosa Gomes, dispensado da realização do estágio
no concurso externo de ingresso, aberto por publicação no Diário
da República, 3.ª série, n.º 109, de 11 de Maio de 2001.

A aceitação da nomeação deverá efectuar-se no prazo de 20 dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos Silva Magalhães. 3000016518

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso n.º 3/2002

Concurso externo para recrutamento excepcional de
um técnico superior de 1.ª classe (engenheiro de
construção civil).

1 � Torna-se público que por despacho do vereador com com-
petência delegada na gestão dos recursos humanos, datado de 27 de
Dezembro de 2001, encontra-se aberto, concurso externo para recru-

tamento excepcional de um técnico superior de 1.ª classe (engenheiro
de construção civil).

2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

b) Especiais � licenciatura em Engenharia Civil � perfil de
hidráulica, experiência profissional de duração mínima de
cinco anos, experiência em fiscalização de empreitadas e em
obras de construção civil, experiência em projecto, com
especial incidência para obras de saneamento básico e de
abastecimento de água, bem como indivíduos habilitados
com mestrado ou doutoramento (artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho).

3 � Remuneração e condições de trabalho � os titulares dos lu-
gares a prover serão remunerados pelo índice 460, escalão 1, cons-
tante ao anexo ao Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de € 1389,65,
sendo-lhe aplicável, no que concerne a regalias sociais e condições
de trabalho legalmente previstas para os funcionários da administra-
ção local.

4 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as
constantes do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho (caracterização genérica).

5 � Categorias � técnico superior de 1.ª classe (engenheiro de
construção civil).

6 � Serviço � Departamento Técnico.
7 � Local de trabalho � município de Angra do Heroísmo.
8 � Prazo de validade � caduca com o preenchimento do lugar.
9 � Composição do júri:

Presidente � vereador José Pedro Parreira Cardoso.
Vogais efectivos � vereador engenheiro Luís Elmiro Carreira

Mendes, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos, e o director de Departamento Técnico engenheiro
Artur Reis Leite Furtado Gonçalves.

Vogais suplentes � chefe da Divisão de Obras Municipais,
engenheiro Paulo Alexandre Vilela Martins Raimundo, e a
técnica superior de 1.ª classe, Jesuína Maria Barcelos Costa.

10 � Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Avaliação curricular; e
c) Entrevista profissional de selecção.

A prova escrita de conhecimentos (com duração de duas horas)
pontuada de 0 a 20 valores, com carácter eliminatório caso a classi-
ficação seja inferior a 9,5 valores, a qual versará sobre a seguinte
legislação:

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento,
dos órgãos dos municípios e das freguesias; Regime jurídico
do licenciamento municipal das operações de loteamento, das
obras de urbanização e das obras particulares; Regulamento
geral das edificações urbanas; Classificação da zona central
da cidade de Angra do Heroísmo; Regulamentação de exte-
riores de edifícios; Regime jurídico das empreitadas de obras
públicas; Pessoal � férias, faltas e licenças e estatuto disci-
plinar.

Os candidatos deverão fazer-se acompanhar da seguinte legisla-
ção:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; Portarias n.os 1105/2001,
1106/2001, 1107/2001, e 1108/2001, todas de 18 de Setem-
bro; Portarias n.os 1109/2001, 1110/2001 e 1111/2001, to-
das de 19 de Setembro; Declaração de Rectificação n.º 13-
-T/2001, de 30 de Junho, da republicação do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 38 382, de
7 de Agosto de 1951; Decreto Legislativo Regional n.º 29/
99/A, de 31 de Julho; Decreto Legislativo Regional n.º 20/
79/A, de 25 de Agosto; Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço; Decreto-Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro; Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março; Decreto-Lei n.º 117/99, de 11
de Agosto; Decreto-Lei n.º 70-A/2001, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro.
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11 � Critérios � os critérios de apreciação e ponderação da prova
de conhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa, constam de actas das reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos que as solicitem.

12 � Apresentação de candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento

dirigido ao presidente do júri e entregues pessoalmente no Serviço
de Pessoal da Câmara Municipal, sito no edifício dos Paços do
Município, à Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo, ou reme-
tidas através do correio, sob registo e com aviso de recepção para a
morada supramencionada.

12.2 � As candidaturas deverão conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de tele-
fone);

b) Identificação do lugar a que se candidata com referência ao
número e data da publicação do respectivo aviso no Diá-
rio da República;

c) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, relativa à situação precisa em que se encontra rela-
tivamente a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

13 � Documentos a apresentar � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-

buinte;
c) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado;
d) Declaração referente à experiência profissional.

14 � Prazo para apresentação de candidaturas � 15 dias úteis,
contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso.

15 � Candidatos admitidos � será afixada para consulta, no
Serviço de pessoal, a relação de candidatos admitidos.

 16 � Candidatos excluídos � serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

17 � Realização das provas � os candidatos admitidos serão
notificados do dia da realização da prova de conhecimentos e da
entrevista profissional de selecção nos termos do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � A lista de classificação final � será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

19 � 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 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Hum-
berto Rocha de Ávila. 1000029989

Aviso n.º 6/2002

Concurso externo para admissão de dois estagiários
com vista ao provimento de dois lugares na catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe na área de ar-
quitectura.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que por despachos do signatário de 14 de Janeiro corrente,
foi nomeada Telma Maria Barata de Almeida, para um dos lugares
de técnico superior de 2.ª classe (arquitecto).

24 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Hum-
berto Rocha de Ávila. 1000032466

Aviso n.º 7/2002

Concursos internos de acesso geral

1 � Torna-se público que por despachos do presidente da Câma-
ra, datados de 18 de Janeiro de 2002, encontram-se abertos, os se-
guintes concurso internos de acesso geral:

2 � Concurso A � assistente administrativo principal � quatro
lugares;

Concurso B � assistente administrativo especialista � três lugares.
3 � Requisitos gerais e especiais de admissão aos concursos:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

b) Especiais:

Concurso A � detenção de três anos de serviço na ca-
tegoria de assistente administrativo e classificação de
serviço não inferior a Bom;

Concurso B � detenção de três anos de serviço na cate-
goria de assistente administrativo principal e classifi-
cação de serviço não inferior a Bom.

4 � Remuneração e condições de trabalho:

Concurso A � os titulares dos lugares a prover serão remune-
rados pelo índice 215, escalão 1, constante do anexo do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de
€ 650,42, acrescido da remuneração complementar prevista
na alínea d), n.º 2 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 3/2000/A, de 12 de Janeiro, na redacção dada pelo De-
creto Legislativo Regional n.º 8/A/2001, de 21 de Maio, no
valor de € 36,31. As regalias sociais e as condições de tra-
balho respeitantes aos lugares a prover são as legalmente pre-
vistas para os funcionários da administração local;

Concurso B � os titulares dos lugares a prover serão remune-
rados pelo índice 260, escalão 1, constante do anexo ao
Decreto-Lei  n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a que cor-
responde o vencimento ilíquido de € 786,55, acrescido da
remuneração complementar prevista na alínea f), n.º 2 do ar-
tigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2000/A, de 12
de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 8/A/2001, de 21 de Maio, no valor de € 27,23. As
regalias sociais e as condições de trabalho respeitantes aos lu-
gares a prover são as legalmente previstas para os funcioná-
rios da administração local.

5 � Conteúdo funcional dos dois concursos � as funções a de-
sempenhar são as constantes do Despacho n.º 38/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Categorias � assistente administrativo principal e assistente
administrativo especialista.

7 � Serviço � concursos A e B � Departamento Administrati-
vo e Financeiro e Departamento Técnico.

8 � Local de trabalho � município de Angra do Heroísmo.
9 � Prazo de validade � os concursos em causa caducam com

o preenchimento dos lugares.
10 � Composição do júri dos concursos A e B:

Presidente � Lúcia Maria Coelho Pereira, directora do Depar-
tamento Administrativo e Financeiro.

Vogais efectivos � Maria Isabel de Melo Correia, chefe da
Divisão Administrativa, em regime de substituição, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Belina
Maria Santos Leonardo, chefe da Secção de Administração
Geral.

Vogais suplentes � Maria Luna Beirão Teles Cardoso, chefe da
Secção de Apoio ao Departamento Técnico, e Cristina de
Fátima Vieira Alves Triguinho, chefe da Secção de Aprovi-
sionamento e Património.

11 � Métodos de selecção para os concursos A e B:

a) Avaliação curricular; e
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � Critérios � os critérios de apreciação e ponderação da ava-
liação curricular e da entrevista, bem como o sistema de classifica-
ção final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
actas das reuniões do júri dos concursos, que serão facultadas aos
candidatos que as solicitem.
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13 � Apresentação de candidaturas:
13.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento

dirigido ao presidente do júri e entregues pessoalmente no Serviço
de Pessoal da Câmara Municipal, sito no edifício dos Paços do
Município, à Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo, ou reme-
tidas através do correio, sob registo e com aviso de recepção para a
mesma morada.

13.2 � As candidaturas deverão conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de tele-
fone);

b) Identificação do lugar a que se candidata com referência ao
número e data da publicação do respectivo aviso no Diá-
rio da República;

c) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, relativa à situação precisa em que se encontra rela-
tivamente a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

14 � Documentos a apresentar � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-

buinte;
c) Fotocópia das classificações de serviço dos últimos três

anos;
d) Curriculum vitae, detalhado e assinado pelo candidato.

É dispensada a apresentação dos documentos mencionados nas
alíneas a), b) e c) aos candidatos que já foram funcionários desta
Câmara Municipal.

15 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis,
contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República.

16 � Candidatos admitidos � será afixada para consulta, no
Serviço de pessoal, a relação de candidatos admitidos.

 17 � Candidatos excluídos � serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

18 � A lista de classificação final � será notificada aos candi-
datos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

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

24 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Hum-
berto Rocha de Ávila. 1000029985

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 20 de Dezembro de 2001, nomeei, no uso da competên-
cia prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, Sérgia Catarina Gonçalves de Araújo Fernandes
Ligeiro, no lugar de engenheiro electrotécnico de 1.ª classe, o clas-
sificado em primeiro lugar, com 16 valores, no concurso oportuna-
mente realizado para o efeito, cujo aviso foi afixado nos locais de
estilo, em 24 de Setembro de 2001, e a lista de classificação final
homologada por despacho de 12 de Dezembro último.

O interessado deverá tomar posse do referido lugar no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Francisco
Araújo. 3000015861

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRONCHES

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares de assistente administrativo especia-
lista.

1 � Ao abrigo das disposições combinadas do n.º 1 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, os concursos, para além da publi-
citação no Diário da República, 3.ª série, são ainda publicados em
órgão de imprensa de expansão nacional.

2 � Por se ter verificado que o aviso em órgão de imprensa de
expansão nacional referente ao concurso acima referido, não foi
publicado dentro do prazo de candidaturas ao mesmo, que decorreu
de 27 de Dezembro de 2001 a 10 de Janeiro de 2002 e como forma
de sanar a preterição desta formalidade, torna-se público que:

a) A partir da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República decorre novo prazo de 10 dias úteis para
qualquer interessado se poder candidatar ao concurso acima
referido;

b) As candidaturas deverão ser feitas de acordo com o esta-
belecido no aviso de abertura, publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 297, de 26 de Dezembro de 2001, que
se mantém na sua totalidade válido para as candidaturas que
surjam de novo;

c) As candidaturas que entretanto deram entrada na Câmara
Municipal de Arronches, serão consideradas no processo de
recrutamento.

29 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Gil da Con-
ceição Palmeiro Romão. 1000032476

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 29 de Janeiro de 2002, nomeei os candidatos aprovados nos res-
pectivos estágios, precedendo concursos externos de ingresso, aber-
to por avisos publicados no Diário da República, 3.ª série, n.º 152,
de 4 de Julho de 2000:

Madalena de Jesus Velez Cabaço � técnica superior de 2.ª clas-
se (arquitecta);

Maria Dulce dos Reis Bigares � técnica superior de 2.ª classe
(engenheira civil).

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão acei-
tar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

29 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Gil da Con-
ceição Palmeiro Romão. 1000032477

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso D. R. H. n.º 4/2002

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
proferido em 21 de Janeiro de 2002, foi nomeado montador de es-
truturas, na sequência de concurso externo de ingresso, o candidato
classificado em primeiro lugar � Armando José Guerreiro, ficando
posicionado no escalão 1, índice 134.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

21 de Janeiro de 2002. � A Vereadora, Lusitana Maria Geral-
des Fonseca. 3000015733

Aviso D. R. H. n.º 6/2002

Nomeações

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
proferido em 21 de Janeiro de 2002, foram nomeados cantoneiros
de limpeza, na sequência de concurso externo de ingresso, os can-
didatos classificados nos dois primeiros lugares � António Cardoso
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Pereira de Almeida e António Manuel Fernandes Pinheiro, ficando
ambos posicionados no escalão 1, índice 148.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

21 de Janeiro de 2002. � A Vereadora, Lusitana Maria Geral-
des Fonseca. 3000015722

Aviso D. R. H. n.º 8/2002

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
proferido em 21 de Janeiro de 2002, foi nomeado canalizador, na
sequência de concurso externo de ingresso, o candidato classifica-
do em primeiro lugar � José Maria da Cruz Andril, ficando posi-
cionado no escalão 1, índice 134.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

21 de Janeiro de 2002. � A Vereadora, Lusitana Maria Geral-
des Fonseca. 3000015728

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 10 de Outubro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados do
dia seguinte da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de operário qualificado principal (electricista), do grupo de
pessoal operário, do quadro de pessoal deste município.

2 � O concurso é válido para a vaga anunciada, extinguindo-se
com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 1/90, da

SEALOT, alínea f), n.º 3, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 23, de 27 de Janeiro.

5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 � Condições de candidaturas:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que,

até ao termo do prazo fixado, reunam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � os constantes do n.º 2 do artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � com duração máxi-
ma de 30 minutos, visa determinar e avaliar, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos relativamente ao perfil exigido da função,
será classificada de 0 a 20 valores.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação literária de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para o qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo a mes-
ma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classi-
ficação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS) / 10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas, mediante requerimento dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedi-
ente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literárias,
residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e nú-
mero de telefone se o houver).

11.2 � Habilitações literárias.
11.3 � Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontra relativamente a
cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.5 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.6 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes
para apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem mo-
tivo de preferência legal, devendo apresentar documentos compro-
vativos, sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia � seis horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria, o
tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e a
classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de concurso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifi-
cação final serão publicitadas, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Fernando Santos Pereira.
1.º vogal efectivo � Dr. José Nelson Leite Barbosa.
2.º vogal efectivo � engenheiro Nuno Coutinho Silva Rosas.
1.º vogal suplente � Dr.ª Maria Fernanda Maia Areia.
2.º vogal suplente � Dr.ª Maria de Fátima Prata da Costa.

18 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

19 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000014754

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 10 de Outubro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados do
dia seguinte da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de três
lugares de fiscal municipal especialista principal, carreira de fiscal
municipal, do grupo de pessoal técnico profissional, do quadro de
pessoal deste município.
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2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, extinguindo-
-se com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 20/94, da

SEALOT, alínea a), n.º 3, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 110, de 12 de Maio.

5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que,

até ao termo do prazo fixado, reunam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para o qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo a mes-
ma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classi-
ficação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS) / 10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas, mediante requerimento dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedi-
ente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literárias,
residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e nú-
mero de telefone se o houver).

11.2 � Habilitações literárias.
11.3 � Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontra relativamente a
cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.5 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.6 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes
para apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem mo-
tivo de preferência legal, devendo apresentar documentos compro-
vativos, sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia � seis horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria, o
tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e a
classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de concurso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifi-
cação final serão publicitadas, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Fernando Santos Pereira.
1.º vogal efectivo � Dr. José Nelson Leite Barbosa.
2.º vogal efectivo � engenheiro Nuno Coutinho Silva Rosas.
1.º vogal suplente � arquitecto Carlos Jorge Cunha Correia

Oliveira.
2.º vogal suplente � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.

18 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

19 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000014760

Aviso

Concurso interno de acesso geral

1 � Torna-se público que, por despacho de 10 de Outubro de
2001, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados do
dia seguinte da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares de fiscal municipal especialista, carreira de fiscal
municipal, do grupo de pessoal técnico profissional, do quadro de
pessoal deste município.

2 � O concurso é válido para as vagas anunciadas, extinguindo-
-se com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 20/94, da

SEALOT, alínea a), n.º 3, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 110, de 12 de Maio.

5 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

6 � Remuneração � a que resultar da aplicação do n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II.

7 � Condições de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � podem candidatar-se os indivíduos que,

até ao termo do prazo fixado, reunam os requisitos gerais de admis-
são constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � serão utilizados os seguintes méto-
dos de selecção:

8.1 � Entrevista profissional de selecção � tem em vista avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

8.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 � Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 � Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 � Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para o qual o concurso é aberto.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
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de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo a mes-
ma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classi-
ficação numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final
(CF) resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selec-
ção (6AC + 4EPS) / 10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação final inferior a 9,5 valores.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas, mediante requerimento dirigido ao presidente da
Câmara e entregue na SPAR, durante as horas normais de expedi-
ente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo
do prazo fixado, dele devendo constar:

11.1 � Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literárias,
residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e nú-
mero de telefone se o houver).

11.2 � Habilitações literárias.
11.3 � Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontra relativamente a
cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 � Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente
aviso.

11.5 � Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carrei-
ra e na função pública, contado em anos, meses e dias, especifican-
do a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso.

11.6 � Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes
para apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem mo-
tivo de preferência legal, devendo apresentar documentos compro-
vativos, sob pena de não serem considerados.

12 � Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguin-
tes elementos:

12.1 � Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assi-
nado.

12.2 � Documento comprovativo das habilitações literárias (au-
têntico, autenticado ou fotocópia).

12.3 � Fotocópias das acções de formação profissional e semi-
nários, com indicação sobre a sua duração (dia � seis horas).

12.4 � Fotocópia do bilhete de identidade.
12.5 � Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organis-

mo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria, o
tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e a
classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de concurso.

13 � Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifi-
cação final serão publicitadas, nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Constituição do júri:

Presidente � vereador Fernando Santos Pereira.
1.º vogal efectivo � Dr. José Nelson Leite Barbosa.
2.º vogal efectivo � engenheiro Nuno Coutinho Silva Rosas.
1.º vogal suplente � arquitecto Carlos Jorge Cunha Correia

Oliveira.
2.º vogal suplente � engenheira Perfeita dos Santos Fernandes.

18 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo 1.º vogal efectivo.

19 de Dezembro de 2001. � O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 3000014765

Aviso

Prorrogação de nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 2 de Janeiro de 2002, proferido no uso da competência

que me confere a alínea a), do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e atendendo ao disposto no n.º 5 do ar-
tigo 18.º e no artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conju-
gados com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, foi prorrogada, por urgente conveniência de serviço, a nomeação
em regime de substituição, pelo período de seis meses, com início
no dia 28 de Janeiro de 2002, de António José Veloso Araújo Va-
lente, para o desempenho das funções do cargo de director de De-
partamento de Administração Geral.

3 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000014774

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Janeiro do corrente ano, concedi licença sem vencimento por
um ano, ao técnico superior de 2.ª classe, economia, Mário Nuno
Bráz da Cunha Guimarães, com início em 4 de Janeiro de 2002.

3 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
3000015398

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Aviso

Nomeação de um técnico superior de 2.ª classe
(médico veterinário municipal)

Por meu despacho de n.º 13/P/2002, de 24 de Janeiro de 2002:

Carlos Manuel Tereno Marques, técnico superior estagiário (médi-
co veterinário municipal) � nomeado, a título definitivo, técnico
superior de 2.ª classe, médico veterinário municipal (escalão 1,
índice 400, do NSR), com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de
2002, inclusive, por urgente conveniência de serviço. (Não care-
ce de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Nelson José
Costa Berjano. 1000032483

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Aviso n.º 2/2002-SP

Em cumprimento do meu despacho, de 28 de Janeiro de 2002, no
uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, torna-se público que, nos
termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
procedeu-se à reclassificação profissional do operador de estações
elevatórias � Carlos Alberto Marçalo Francisco, em fiscal munici-
pal de 2.ª classe, índice 191, escalão 1.

O funcionário reclassificado, deverá declarar que aceita o novo
cargo, no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série, nos termos do ar-
tigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do que es-
tabelece o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Amândio
Manuel Ferreira Melo. 1000032473

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 4/02

Para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, na sequência de des-
pacho do presidente da Câmara datado de 13 de Dezembro de 2001,
encontra-se aberto concurso externo de ingresso para admissão de
um estagiário da carreira técnica superior jurista (masculino ou fe-
minino), para exercer funções no edifício municipal do Pópulo ou
outra instalação do município de Braga.
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1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2 � Especiais � possuir licenciatura em Direito.
3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 310, da categoria

de técnico superior estagiário, nos termos do anexo II do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos cientifico-técnicos, de âmbito
geral ou especializado, executados com autonomia e responsabilidade
tendo em vista informar a decisão superior, fazendo uso da especi-
alização e formação no âmbito da licenciatura em Direito.

5 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes

Guimarães, director de Departamento, e Dr.ª Isabel Maria
Pinto Nunes Jorge Tinoco de Faria, chefe de divisão.

Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,
e Dr. João Manuel Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.
6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos, e entrevis-

ta profissional de selecção.
6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita, com

duração máxima de três horas e tolerância de 30 minutos.
Programa da prova de conhecimentos e respectiva legislação ne-

cessária à sua realização:

Constituição da República Portuguesa � Lei constitucional
n.º 1/97, de 20 de Setembro; Código do Procedimento Ad-
ministrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
na versão do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Regime
jurídico das expropriações � Lei n.º 168/99, de 18 de Setem-
bro; Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 207/95, de 14 de Agosto, e suas alterações; Código do Re-
gisto Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de
Julho, e suas alterações; Código Civil; Código do Processo
Civil; Código Penal; Código do Processo Penal; Regime do
arrendamento urbano � Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de
Outubro, e suas posteriores alterações; Lei de bases da polí-
tica de ordenamento do território e do urbanismo, aprovada
pela Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto; Regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro; Regulamento do plano direc-
tor municipal de Braga, ratificado pela Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 9/01, e publicado no Diário da Repú-
blica, 1.ª série-B, de 30 de Janeiro; Regime jurídico da
urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e alterado pelo Decreto-Lei
n.º 177/01, de 4 de Junho; Regime geral das contra-
-ordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de
Outubro, e alterado pelos Decretos-Leis n.os 356/89, de 17
de Outubro, e 244/95, de 14 de Setembro, e Lei n.º 109/01,
de 24 de Dezembro; Regime financeiro dos municípios e das
freguesias (Lei das finanças locais), aprovado pela Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto, e alterado pela Lei n.º 94/01, de 20 de
Agosto; Atribuições das autarquias locais � Lei n.º 159/99,
de 14 de Setembro; Competências e funcionamento dos ór-
gãos dos municípios e das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro.

6.2 � 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 da acta n.º 1
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente do júri e entregues no Departamen-
to de Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo,
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, no
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício muni-
cipal do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, nú-

mero e data do bilhete de identidade e serviço que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, situação militar, morada,
código postal e telefone);

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

data do Diário da República onde se encontra publicado
este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação de do-
cumentos comprovativos dos requisitos a que se referem as
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo declarar por sua hon-
ra, relativamente a cada um deles, a situação precisa em que
se encontram.

7.3 � O requerimento deverá ser acompanhado do certificado de
habilitações literárias autêntico ou autenticado, sob pena de exclu-
são.

7.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas, nos termos da lei.

8 � As listas de admissão ao concurso e de classificação final
serão afixadas nos locais de estilo do município.

16 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000014521

Aviso DRH n.º 5/02

Para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, na sequência de des-
pacho do presidente da Câmara datado de 21 de Dezembro de 2001,
encontra-se aberto concurso externo de ingresso para admissão de
dois estagiários (masculino ou feminino), para constituição de reserva
de recrutamento, com vista ao provimento na categoria de arquitec-
to de 2.ª classe, para exercer funções na área do município de Braga.

1 � Prazo de validade � um ano.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2 � Especiais � possuir licenciatura em Arquitectura.
3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 310, da categoria

de técnico superior estagiário, nos termos do anexo II do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos cientifico-técnicos, de âmbito
geral ou especializado, executados com autonomia e responsabilidade
tendo em vista informar a decisão superior, fazendo uso da especia-
lização e formação no âmbito da licenciatura em Arquitectura.

5 � Composição do júri:

Presidente � Dr. Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, verea-
dor.

Vogais efectivos � engenheiros Luciano da Costa Carvalho
Dias e Alberto da Costa Fernandes, directores de departamento.

Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,
e Dr. João Manuel Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.
6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos, e entrevis-

ta profissional de selecção.
6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita, com

duração máxima de três horas.
Do programa da prova de conhecimentos consta:

Regime jurídico da urbanização e da edificação; Regulamento
do plano director municipal de Braga; Regulamento de licen-
ciamento de obras particulares; ferramentas CAD, SIG, base
de dados e suas utilidades; georeferenciação e sistema de
coordenadas.

6.1.1 � Legislação e bibliografia:

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho;

Regulamento publicado no Diário da República, 1.ª série-B,
n.º 25, de 30 de Janeiro de 2001;
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Regulamento publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 35, de 10 de Fevereiro de 1996;

Neto, Pedro Leão � Sistemas de Informação Geográfica, Co-
lecções FCA Editora;

Santos, João � Autocad 14 � Guia de Consulta Rápida;
CNIG � Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica,

Lisboa, 1992.

6.1.2 � Endereços Internet: www.snig.pt, www.cnig.pt e
www.autodesk.com.

6.2 � 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 da acta n.º 1
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente do júri e entregues no Departamen-
to de Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo,
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, no
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício muni-
cipal do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, situação militar, morada,
código postal e telefone);

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

data do Diário da República onde se encontra publicado
este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação de do-
cumentos comprovativos dos requisitos a que se referem as
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo declarar por sua hon-
ra, relativamente a cada um deles, a situação precisa em que
se encontram.

7.3 � O requerimento deverá ser acompanhado do certificado de
habilitações literárias autêntico ou autenticado, sob pena de exclu-
são.

7.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas, nos termos da lei.

8 � As listas de admissão ao concurso e de classificação final
serão afixadas nos locais de estilo do município.

16 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000014531

Aviso DRH n.º 6/2002

Para efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, na sequência de des-
pacho do presidente da Câmara, datado de 3 de Janeiro de 2002,
encontra-se aberto concurso interno de acesso geral, para provimento
de um lugar na categoria de assessor da carreira técnica superior de
engenheiro civil, para exercer funções na área do município de
Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Composição do júri:

Presidente � Dr.ª Palmira Maciel Fernandes da Costa, verea-
dora.

Vogais efectivos � engenheiros Alberto da Costa Fernandes, e
Luciano da Costa Carvalho Dias, directores de departamento.

Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,
e Dr. João Manuel Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.
3 � Métodos de selecção � concurso de provas públicas, que

consiste na apreciação e discussão do currículo profissional, con-
forme o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. A classificação

final será igual à classificação obtida nas provas públicas, adoptan-
do a escala de 0 a 20 valores.

4 � Formalização das candidaturas:
4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas, pelos técnicos

superiores principais, da carreira de engenheiro civil, que reunam os
requisitos, previstos na alínea b), n.º 1, artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento
de Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção no prazo
de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste
aviso.

4.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obti-
do no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício muni-
cipal do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, data de
nascimento, naturalidade, residência, telefone, número fis-
cal de contribuinte, número e data do bilhete de identidade
e serviço que o emitiu);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da data do
presente aviso;

c) Indicação da actual categoria e da data da respectiva nome-
ação;

d) Indicação das classificações de serviço legalmente exigidas.

4.3 � Os candidatos não pertencentes ao quadro deste município,
deverão fazer prova mediante declaração emitida pelo serviço de
origem, da natureza do vínculo que possuem à função pública, da
antiguidade de serviço na categoria e carreira e das classificações de
serviço, sob pena de exclusão.

5 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas nos locais de estilo deste município.

16 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000014540

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico-profissional principal turismo

Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 11 de Fevereiro de 2002, foi
nomeado como técnico profissional principal � turismo, Valter Vi-
nagre, classificado em 1.º lugar (único candidato), no concurso em
epígrafe, afixado no átrio do edifício dos Paços do Município.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 3000017488

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar de chefe de repartição (Repartição Adminis-
trativa e Financeira).

Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 5 de Fevereiro de 2002, foi no-
meado como chefe de repartição Maria de Fátima Louro Batista
Costa Santos, classificada em 2.º lugar, no concurso em epígrafe,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 93, de 19 de Abril
de 2000.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.
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O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 3000017489

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de cinco lugares de técnico-profissional de 1.ª clas-
se � turismo.

Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 11 de Fevereiro de 2002, foram
nomeados como técnicos profissionais de 1.ª classe � turismo, Maria
de Fátima Oliveira Santana Godinho, Maria Isabel Roldão Neto da
Cruz Oliveira, Iolanda de Araújo Pegas e Mário Miguel Marques
Tavares, classificados em 1.º, 2.º, 3.º e 4.º lugares, no concurso em
epígrafe, afixado no átrio do edifício dos Paços do Município.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 3000017490

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de dois
estagiários com vista ao provimento de dois lugares
de técnico superior arquitecto de 2.ª classe.

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 23 de Janeiro de 2002, irá ser
celebrado contrato administrativo de provimento, nos termos do dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7
de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, com António Duarte Salvador e Clara Alexandra Salreta
da Silva, no concurso em epígrafe, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 195, de 24 de Agosto de 2000, classificados em
1.º e 2.º lugares, respectivamente.

O contrato será celebrado no prazo de 20 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

23 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 1000032464

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Muni-
cipal de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, por seu despacho de 24 de Janeiro de 2002,
foi nomeado para a categoria de operário principal, do quadro pri-
vativo de pessoal desta Câmara Municipal, José Manuel Rodrigues
Araújo, por concurso interno de acesso limitado, aberto por aviso
afixado no átrio do edifício dos Paços do Município em 19 de No-
vembro de 2001, devendo o mesmo tomar posse no prazo de 20 dias
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso.

24 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Eugénio Ro-
drigo Cardoso de Castro. 3000015512

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 32/2002-SRH

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 29 de Janeiro de 2002 e nos termos da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei a can-
didata aprovada Maria da Conceição Mota Ramos Candeias no con-
curso a que se refere o aviso n.º 302/2001-SRH, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 200, de 29 de Agosto, rectificado pelo
aviso n.º 312/2001, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 212, de 12 de Setembro, para realização de estágio para preen-
chimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe, da carreira
de relações públicas, integrado no grupo de pessoal técnico superior
em regime de contrato administrativo de provimento, pelo período
de um ano, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

O estágio terá início no dia seguinte à data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, 3.ª série.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000031188

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que foram, por
despacho exarado pelo signatário, em 4 de Janeiro de 2002, nomea-
dos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, para o Gabinete de Apoio Pessoal do Presi-
dente da Câmara Municipal:

Chefe do gabinete � Luís de Paiva Lemos, com efeitos a par-
tir daquela data, inclusivé; e

Secretário do gabinete � José Manuel Carneiro Pereira, com
efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2002, inclusivé.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira. 1000029994

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso

Renovação da comissão de serviço de um lugar
de chefe de divisão

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
de 28 do corrente mês, decidi renovar a comissão de serviço exer-
cida por António Maria da Silva Andrade, como chefe de Divisão
Técnico Administrativa, nos termos do n.º 3 do artigo 21.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, por mais três anos, com
efeitos a partir de 28 de Fevereiro do corrente ano, data em que ter-
mina a actual comissão de serviço.

29 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000029959

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 9/2002

Torna-se público que por meu despacho de 15 de Janeiro de 2002,
deferi o pedido de transferência da assistente administrativa, do
quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento da Câmara Municipal de Torres Vedras, Margarida Maria
Gonçalves Amaro, para idêntico lugar do quadro do pessoal desta
autarquia, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, na redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 175/98, de
2 de Julho, 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com efeitos a partir
de 1 de Março de 2002.

6 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio Manuel
dos Santos. 1000032503
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CÂMARA MUNICIPAL DA CHAMUSCA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Janeiro de 2002, foi determinada ao abrigo do disposto nos
artigos 3.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e
do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, a re-
classificação profissional do motorista de ligeiros Lucindo do Nor-
te Matias posicionado no escalão 1, índice 134, para a carreira de
motorista de transportes colectivos, escalão 1, índice 167.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação do presente aviso. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Mo-
rais da Conceição Carrinho. 1000032472

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 25 de Outubro de 2001, foi autorizado a pedido do próprio a
exoneração do funcionário Alexandre Miguel Esteves Maia, com a
categoria profissional de técnico profissional de 2.ª classe da área de
construção civil, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2001.

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Mo-
rais da Conceição Carrinho. 1000032475

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 14 de Janeiro de 2002 e no uso da competência que me é confe-
rida pelo n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
nomeei, para exercer as funções de chefe de gabinete, Joaquim
Emídio dos Santos, com efeitos a partir do dia 16 de Janeiro de
2002.

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio Mo-
rais da Conceição Carrinho. 1000032529

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Aviso

Alteração da composição de júri de concurso

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da compe-
tência da alínea a), do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, que me foi delegada por despacho de 15 de
Janeiro de 2002 do presidente da Câmara, conjugada com as pre-
vistas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, de-
terminei, por despacho de 18 de Janeiro de 2002, a alteração da
composição do júri do concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de assistente administrativo, da carreira de assisten-
te administrativo, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 126, de 31 de Maio de 2001, passando a ter
a seguinte composição:

Presidente � Dr. José Mendes Marques, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Vogais efectivos:

1.º Bela Cristina dos Santos Guerreiro da Silva Alves,
chefe da Secção de Gestão de Pessoal, o qual substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Maria da Piedade Marques Fradique de Sousa, chefe
da Secção de Contabilidade, Compras, Aprovisionamen-
to e Património.

Vogais suplentes:

Dr. José Manuel Domingos Marques, técnico superior prin-
cipal.

António Pedro Galvão, chefe da Secção de Expediente e
Arquivo Geral Administrativo.

21 de Janeiro de 2002. � O Vereador com competência delega-
da, Júlio Jorge de Miranda Arrais. 1000032495

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 18 de Janeiro de 2002, foi nomeado chefe da Divisão de Admi-
nistração Urbanística, em regime de comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de três anos, renovável, por urgente conveniência de serviço
e para produzir efeitos a partir da data do despacho de nomeação,
Luís Filipe Braz Jorge Marques, candidato único e aprovado no
concurso interno geral para provimento de um lugar de chefe da
Divisão de Administração Urbanística, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 122, de 26 de Maio
de 2001.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Vereador com competência delega-
da, Júlio Jorge de Miranda Arrais. 1000032500

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO

Aviso

Nomeação

Nos termos e para efeitos do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e no uso da faculdade prevista no n.º 3 do
artigo 74.º do mesmo diploma, nomeio em comissão de serviço, para
exercer as funções de chefe de gabinete e de adjunto do meu Gabi-
nete de Apoio Pessoal, Mário António de Jesus Matos e António
Jacinto Amaro, respectivamente.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 4 de Janeiro
de 2002.

4 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Correia
da Luz. 1000029982

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Aviso n.º 3/SRH/02

Nomeação do chefe de gabinete e secretário

José António Rondão Almeida, presidente da Câmara Municipal de
Elvas:

Torna público que, por seus despachos datados de 8 de Janeiro
do corrente ano, e de acordo com o disposto do n.º 3 do artigo 74.º
em conjugação com o n.º 1, alínea c) do artigo 73.º, ambos da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeou Elsa da Purificação
Ambrósio Grilo e Manuel Augusto Abreu de Carvalho, respectiva-
mente para os cargos de chefe de gabinete e secretário, do seu gabi-
nete de apoio pessoal.

Os nomeados foram providos em regime de comissão de serviço
nos termos do n.º 4 do artigo 74.º da já mencionada lei, com efeitos
a partir de 8 de Janeiro de 2002.

16 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José António
Rondão Almeida. 1000032496

Aviso n.º 7/SRH/2002

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 16 de Janeiro de 2002, e no uso de competência que me
é conferida, pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, procedi à reclassificação profissional, nos termos das alí-
neas d) e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, que adapta à administração local o Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, a título definitivo, de Ana Cristina Chiocca
Almeida Duarte Lameiras, casada, bilhete de identidade n.º 77761359,
emitido em 13 de Setembro de 1999, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Portalegre e válido até 13 de Junho de 2005, contri-
buinte fiscal n.º 133634403, nascida a 23 de Maio de 1967, tendo
por habilitações literárias, a licenciatura em Organização e Gestão
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de Empresas, para um lugar vago do quadro privativo da Câmara
Municipal de Elvas da categoria de técnica superior de 2.ª classe �
gestão de empresas, a que corresponde o índice 400, do 1.º escalão,
em conformidade com o anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, que adapta à administração local o Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com o vencimento de € 1208,09,
tendo transitado da categoria de assistente administrativo especialista,
onde estava posicionada no índice 260 do 1.º escalão.

A candidata nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

21 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José António
Rondão Almeida. 1000032498

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Licença sem vencimento por 90 dias

Para os devidos efeitos, se faz público que, no âmbito das com-
petências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99], concedi, por despacho datado de
24 de Janeiro de 2002, licença sem vencimento por 90 dias, nos
termos do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, à auxiliar de acção educativa, Maria de Fátima Meira Mon-
teiro Rodrigues, com início em 28 de Janeiro de 2002.

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000015514

Edital

Dr. José Manuel Martins Ribeiro, presidente da Câmara Municipal
de Fafe:

Faz saber que a firma de Pirotécnia J. Vieira & Filhos, L.da, com
sede no lugar de Varzeadura, da freguesia de Passos, do concelho
de Fafe, requereu licença para ampliação e remodelação de uma
oficina de pirotécnia, no mesmo lugar e freguesia.

Nos termos do preceituado no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 376/
84, de 30 de Novembro, convidam-se todos os interessados para
apresentarem por escrito, dentro do prazo de 30 dias, quaisquer re-
clamações contra o requerido, em que se aleguem razões relaciona-
das com a saúde pública, a segurança individual e da propriedade,
o interesse público, ou a incomodidade, resultante de vizinhanças do
estabelecimento.

As reclamações devem ser entregues, na Repartição de Apoio
Administrativo, do Departamento de Planeamento Municipal, desta
Câmara Municipal, devidamente assinadas pelos reclamantes, com
indicação da respectiva morada.

E para constar se lavrou este, e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares habituais.

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
1000029824

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que por despa-
cho do presidente da Câmara datado de 7 de Janeiro de 2002 e no
uso da competência que lhe confere o n.º 1 do artigo 73.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado para exercer as funções
de secretário do seu Gabinete de Apoio Pessoal, em regime de co-
missão de serviço, o funcionário desta Câmara Municipal, Júlio
Augusto Gata, oficial de diligências do município.

21 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Edgar Ma-
nuel da Conceição Gata. 3000015934

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que por despa-
cho do presidente da Câmara datado de 7 de Janeiro de 2002 e no
uso da competência que lhe confere o n.º 1 do artigo 73.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado para exercer as funções
de adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, em regime de comis-

são de serviço, o funcionário desta Câmara Municipal, Alberto
Manuel Sapage, encarregado geral do município.

21 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Edgar Ma-
nuel da Conceição Gata. 3000015941

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara
Municipal da Guarda:

Torno público que por meu despacho de 15 de Janeiro de 2002,
procedi à nomeação para o lugar de técnico de 1.ª classe de relações
públicas a candidata abaixo indicada, cuja lista de classificação fi-
nal foi homologada no dia 14 de Janeiro de 2002 e afixada no pla-
card do Sector de Recursos Humanos do município:

Maria João Brites Grilo Almeida.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

Mais se torna público que a presente nomeação está isenta de visto
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea f) do n.º 3 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Janeiro de 2002. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000015509

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datados de 30 de Agosto de 2001,
no uso de competências ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeada, nos termos do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, Dalila da Graça Sepúlvedra Mesquita de Freitas, na
categoria de engenheira técnica civil de 2.ª classe.

A nomeada será remunerada pelo escalão 1, índice 285, conforme
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação
do presente aviso.

O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

14 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000015659

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por despachos do
presidente da Câmara Municipal, datado de 7 de Janeiro de 2002,
no uso de competências ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram contratados, em regime
de contrato administrativo de provimento, nos termos do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Janeiro, pelo período de um
ano, com início em 7 de Janeiro de 2002, por urgente conveniência
de serviço, Gilberto Manuel Fernandes Costa, Ricardo Bruno Fer-
reira Garcia, Marco José Martins Leite Fernandes, Célia Maria Oli-
veira Pereira Bernardes, Elisabete de Fátima Rodrigues Gonçalves,
Daniel Gonçalves Oliveira, Luís Frederico de Carvalho Simões
Gomes, Rui Manuel Marinho Cunha, José Jacinto da Costa Correia,
Pedro João de Castro Pereira, Jorge Manuel Faria Silva, Agostinho
Filipe Fonseca Fernandes, Vítor Hugo Lopes Bernardes, como es-
tagiários da carreira de polícia municipal.

Os contratados serão remunerados pelo escalão 1, índice 167, a
que se refere o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

Os processos estão isento de visto do Tribunal de Contas.

 14 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000015681
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de fiscal municipal � especialista

1 � Para os devidos efeitos, se torna público que por despacho
do presidente da Câmara Municipal, datado de 7 de Dezembro de
2001, no uso de competências próprias, ao abrigo do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, de
acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, a contar da data da publicação do pre-
sente aviso, concurso interno de acesso geral, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, para um lugar de fiscal municipal �
especialista, da carreira de fiscal municipal, do quadro de pessoal
deste município.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
referida.

3 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Guimarães.
4 � Remuneração � correspondente ao anexo II do Decreto-Lei

n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
5 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
5.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
5.2 � Requisitos especiais � os constantes da alínea a) do n.º 1

do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
6 � Conteúdo funcional � os constantes do Despacho n.º 20/94,

publicado no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 110, em 12 de
Maio.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � Os interessados deverão formalizar as suas candidaturas

através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Guimarães, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicação do presente aviso, a entregar na recepção do edifício dos
Paços do Município, ou enviar pelos C. T. T., registado com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal de Guimarães, Largo do
Cónego José Maria Gomes, 4810-242 Guimarães.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data de
nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, resi-
dência, número, data de emissão, entidade emissora e vali-
dade do bilhete de identidade, número fiscal de contribuinte,
situação militar, quando for caso disso, residência e número
de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso de abertura;

d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-
tegoria de que é titular e natureza do vínculo;

e) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de
serviço.

7.3 � Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão
apresentar a seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Certificado de habilitações autêntico ou autenticado ou fo-
tocópia conferida pelo serviço onde é entregue a candida-
tura, mediante entrega do original;

b) Declaração do compromisso de honra em como satisfaz os
requisitos enunciados nas alíneas a) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

c) Declaração passada pelo serviço de origem, da qual conste
a natureza do vínculo, categoria, antiguidade na mesma e
classificação de serviço dos últimos cinco anos;

d) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte;

e) Curriculum vitae, devidamente datado, rubricado e assina-
do pelo candidato;

f) Fotocópias autenticadas ou fotocópias cuja autenticidade
seja confirmada pelos serviços da Câmara no acto de en-
trega da candidatura, mediante a apresentação dos respec-
tivos originais dos comprovativos de acções de formação.

7.4 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal desta
Câmara Municipal estão dispensados de apresentar a documentação
referida nas alíneas a), b) e c) do n.º 7.3, desde que a mesma cons-
te dos respectivos processos individuais.

7.5 � Os candidatos poderão indicar quaisquer outros elementos
que considerem relevantes para a apreciação do júri relativamente à
sua candidatura.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos de natureza teórica;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A classificação final dos candidatos será expressa pela
média aritmética das classificações dos diversos métodos de selec-
ção, numa escala de 0 a 20 valores, determinada através da seguinte
fórmula:

(3 × PECT) + (2 × AC) + (2 × EPS)
CF = �������������
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em que:

CF = classificação final;
PECT = prova escrita de conhecimentos de natureza teórica;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.2 � A prova escrita de conhecimentos de natureza teórica ver-
sará os seguintes temas:

Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho;

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro;

Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio;
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-

-Lei n.º 166/99, de 13 de Maio;
Decreto-Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 316/95, de 28 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 370/99, de 8 de Setembro, e Portaria n.º 33/

2000, de 28 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 45/94, 46/94, e 47/94, de 22 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, Decreto-Lei n.º 513-

-P/79, de 26 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 379/89, de 27 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 201/92, de 29 de Setembro, Decre-
to-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, Decreto-Lei n.º 236/
98, de 1 de Agosto, Aviso n.º 5690/2000, 2.ª série, de 29 de
Março, Decreto n.º 5: 787-IIII, de 10 de Maio de 1999.

Regulamento municipal e tabelas de taxas da Câmara Munici-
pal de Guimarães;

Postura de higiene e limpeza da Câmara Municipal de Guima-
rães;

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro;
Regulamento de fiscalização de obras particulares e operações

de loteamento e de obras de urbanização;
Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de

31 de Março, ratificado com alterações pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto, com a redacção dada pelo artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Carta deontológica do serviço público, aprovada pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros, n.º 18/93, publicada no Diá-
rio da República, 1.ª série-B, em 17 de Março.

8.3 � Os critérios de apreciação e ponderação nos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final constam de ac-
tas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

9 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Domingos Bragança Salgado, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Rui Vasco Gonçalves Fernandes, che-

fe da Divisão de Fiscalização e Contencioso, e Dr.ª Maria
Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, chefe da Divisão de
Pessoal.

Vogais suplentes � Maria Guilhermina Oliveira Campos, che-
fe de secção, e Natália Maria Matos Fernandes, chefe de sec-
ção.
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O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

10 � A lista de candidatos admitidos e lista de classificação fi-
nal serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas
no edifício dos Paços do Município, conforme as situações previs-
tas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

11 � Realização dos métodos de selecção � a data, local e hora
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos notificados através de ofício registado.

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

24 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000016526

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de agente graduado

1 � Para os devidos efeitos, se torna público que por despacho
do presidente da Câmara Municipal, datado de 7 de Dezembro de
2001, no uso de competências próprias, ao abrigo do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, de
acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, a contar da data da publicação do pre-
sente aviso, concurso interno de acesso geral, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, para um lugar de agente graduado,
da carreira de polícia municipal, do quadro de pessoal deste muni-
cípio.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
referida.

3 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Guimarães.
4 � Remuneração � correspondente ao mapa I do anexo II do

Decreto-Lei n.º 39/00, de 17 de Março.
5 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
5.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
5.2 � Requisitos especiais � os constantes da alínea b) do n.º 1

do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/00, de 17 de Março.
6 � Conteúdo funcional � o constantes do mapa III, do anexo IV,

do Decreto-Lei n.º 39/00, de 17 de Março.
7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � Os interessados deverão formalizar as suas candidaturas

através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Guimarães, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicação do presente aviso, a entregar na recepção do edifício dos
Paços do Município, ou enviar pelos C. T. T., registado com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal de Guimarães, Largo do
Cónego José Maria Gomes, 4810-242 Guimarães.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data de
nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, resi-
dência, número, data de emissão, entidade emissora e vali-
dade do bilhete de identidade, número fiscal de contribuinte,
situação militar, quando for caso disso, residência e número
de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do

Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso de abertura;

d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-
tegoria de que é titular e natureza do vínculo;

e) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de
serviço.

7.3 � Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão
apresentar a seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Certificado de habilitações autêntico ou autenticado ou fo-
tocópia conferida pelo serviço onde é entregue a candida-
tura, mediante entrega do original;

b) Declaração do compromisso de honra em como satisfaz os
requisitos enunciados nas alíneas a) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

c) Declaração passada pelo serviço de origem, da qual conste
a natureza do vínculo, categoria, antiguidade na mesma e
classificação de serviço dos últimos cinco anos;

d) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte;

e) Curriculum vitae, devidamente datado, rubricado e assina-
do pelo candidato;

f) Fotocópias autenticadas ou fotocópias cuja autenticidade
seja confirmada pelos serviços da Câmara no acto de en-
trega da candidatura, mediante a apresentação dos respec-
tivos originais dos comprovativos de acções de formação.

7.4 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal desta
Câmara Municipal estão dispensados de apresentar a documentação
referida nas alíneas a), b) e c) do n.º 7.3, desde que a mesma cons-
te dos respectivos processos individuais.

7.5 � Os candidatos poderão indicar quaisquer outros elementos
que considerem relevantes para a apreciação do júri relativamente à
sua candidatura.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos de natureza teórica;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

8.1 � A classificação final dos candidatos será expressa pela
média aritmética das classificações dos diversos métodos de selec-
ção, numa escala de 0 a 20 valores, determinada através da seguinte
fórmula:

(3 × PECT) + (2 × AC) + (2 × EPS)
CF = �������������

7

em que:

CF = classificação final;
PECT = prova escrita de conhecimentos de natureza teórica;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.2 � A prova escrita de conhecimentos de natureza teórica ver-
sará os seguintes temas:

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho;

Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro;

Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio;
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-

-Lei n.º 166/99, de 13 de Maio;
Decreto-Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 316/95, de 28 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 370/99, de 8 de Setembro, e Portaria n.º 33/

2000, de 28 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 45/94, 46/94, e 47/94, de 22 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, Decreto-Lei n.º 513-

-P/79, de 26 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 379/89, de 27 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 201/92, de 29 de Setembro, Decre-
to-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, Decreto-Lei n.º 236/
98, de 1 de Agosto, Aviso n.º 5690/2000, 2.ª série, de 29 de
Março, Decreto n.º 5: 787-IIII, de 10 de Maio de 1999.

Regulamento municipal e tabelas de taxas da Câmara Munici-
pal de Guimarães;

Postura de higiene e limpeza da Câmara Municipal de Guima-
rães;

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto;
Lei n.º 140/99, de 28 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 39/2000, de

17 de Março;
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro;
Código de Estrada;
Regulamento de fiscalização de obras particulares e operações

de loteamento e de obras de urbanização;
Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de

31 de Março, ratificado com alterações pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto, com a redacção dada pelo artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;
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Carta deontológica do serviço público, aprovada pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros, n.º 18/93, publicada no Diá-
rio da República, 1.ª série-B, em 17 de Março.

8.3 � Os critérios de apreciação e ponderação nos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final constam de ac-
tas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

9 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Domingos Bragança Salgado, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Rui Vasco Gonçalves Fernandes, che-

fe da Divisão de Fiscalização e Contencioso, e Dr.ª Maria
Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, chefe da Divisão de
Pessoal.

Vogais suplentes � Maria Guilhermina Oliveira Campos, che-
fe de secção, e Natália Maria Matos Fernandes, chefe de sec-
ção.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

10 � A lista de candidatos admitidos e lista de classificação fi-
nal serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas
no edifício dos Paços do Município, conforme as situações previs-
tas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

11 � Realização dos métodos de selecção � a data, local e hora
da realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamen-
te, sendo os candidatos notificados através de ofício registado.

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

24 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Magalhães. 3000016535

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico profissional especialista prin-
cipal � desenhador e concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de operário qualifica-
do � carpinteiro de limpos.

Nomeação

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho de 25
de Janeiro de 2002, foram nomeados, na sequência dos concursos
acima referidos, aberto por aviso afixado na Secção de Recursos
Humanos e Palacete Cor de Rosa, e por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 277, de 29 de Novembro de 2001, os
funcionários abaixo indicados, nas categorias que à frente de cada
um se indica:

Alcides Almeida Leite, para o lugar de técnico profissional
especialista principal � desenhador, escalão 1, índice 305, a
que corresponde o vencimento de € 922,69;

João Manuel Guedes Lapa da Costa, para o lugar de operário
qualificado � carpinteiro de limpos, escalão 1, índice 134,
a que corresponde o vencimento de € 405,38.

Os nomeados deverão tomar posse dos respectivos lugares no
prazo de 20 dias contados da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro. (Processo não sujeito à fis-
calização prévia do Tribunal de Contas, conforme estipula o ar-
tigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezem-
bro).

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Piscarreta Rego. 1000032491

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 22/2002

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado con-
trato de prestação de serviços, em regime de avença, entre esta Câ-
mara Municipal e Margarida Alexandra Nunes Ferreira da Silva,
para efectuar trabalhos relativos à programação, estudo, organização
e acompanhamento dos processos de candidatura a fundos, ligados
à juventude; organização e divulgação de encontros, seminários,
colóquios, congressos, conferências e outros eventos a realizar na-
quele âmbito, ao abrigo do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º conjugado com
o artigo 79.º e da alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º todos do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, da alínea e) do n.º 1 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do artigo 1154.º do Código
Civil, pelo prazo de três meses, com início a 15 de Janeiro de 2002
e com os honorários mensais de € 1200.

25 de Janeiro de 2002. � A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos. 1000032471

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada Su-
sana Patrícia Morgado Coelho, para exercer funções de secretária do
vereador Manuel Possolo Morgado Viegas, ao abrigo da alínea b) do
n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com efei-
tos a partir do dia 14 de Janeiro de 2002. (Isento do visto do Tri-
bunal de Contas.)

21 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029847

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada Ma-
ria do Rosário da Silva, para exercer funções de secretária do ve-
reador Helder Manuel Faria Martins, ao abrigo da alínea b) do n.º 2
do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com efeitos a
partir do dia 14 de Janeiro de 2002. (Isento do visto do Tribunal
de Contas.)

21 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029851

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 14 de Janeiro de 2002, foi nomeada para
exercer funções de secretária do vereador José Manuel Valente
Graça, a funcionária desta Câmara Municipal, Maria Pires Graça
Rodrigues, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com efeitos a partir do dia 14 de Ja-
neiro de 2002. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

21 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029854

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 10 de Janeiro de 2002, foi o
licenciado Miguel Angel Lopes Madeira, nomeado para o cargo de
adjunto do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Loulé,
com efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2002, em regime de comis-
são de serviço, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (Isento do visto do
Tribunal de Contas.)

21 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029922
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Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal, datado de 16 de Janeiro de
2002, foi autorizado a cessação da licença sem vencimento do es-
pecialista de informática, do grau 1, nível 2, do quadro de pessoal
desta autarquia, William Mendonça dos Santos, com efeitos a par-
tir de 1 de Fevereiro de 2002.

21 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029925

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Muni-
cipal em sua reunião realizada no dia 4 de Janeiro de 2002, delibe-
rou por unanimidade, aplicar a pena de demissão, na sequência de
processo disciplinar instaurado do ex-funcionário desta Câmara Mu-
nicipal, Pedro da Silva Santana, nos termos do disposto no ar-
tigo 11.º, n.º 1, alínea f) e no artigo 26.º, n.º 2, alínea h) do Decre-
to-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

22 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029857

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Muni-
cipal em sua reunião realizada no dia 4 de Janeiro de 2002, delibe-
rou por unanimidade, aplicar a pena de demissão, na sequência de
processo disciplinar instaurado, à auxiliar de serviço gerais do qua-
dro de pessoal desta autarquia, Maria Feliciana Guerreiro Benedito
Pereira, nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1, alínea f) e no
artigo 26.º, n.º 2, alínea h) do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

22 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029860

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Muni-
cipal em sua reunião realizada no dia 4 de Janeiro de 2002, delibe-
rou por unanimidade, aplicar a pena de demissão, na sequência de
processo disciplinar instaurado ao contratado a termo certo, com a
categoria de coveiro desta autarquia, Diamantino José Rita Serôdio,
nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1, alínea f) e no artigo 26.º,
n.º 2, alínea h) do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

22 de Janeiro de 2002. � O Vereador dos Serviços Administra-
tivos, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000029863

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVEZES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em reunião ordiná-
ria desta Câmara Municipal, de 14 de Janeiro corrente, no âmbito
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram nomeados como chefe
de gabinete, adjunto e secretário do gabinete da presidência, respec-
tivamente, Maria Assunção Pinto Oliveira Aguiar; Paulo Jorge Pe-
reira Santos e Nelson Marino Vieira Guimarães, respectivamente, a
partir dessa data, sendo a sua remuneração a constante do n.º 2 do
artigo 74.º da lei acima referida.

24 de Janeiro de 2002. � O Vereador, com delegação de com-
petências, Manuel Norberto de Moura Soares. 3000015360

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, de 14 de Janeiro corrente, no âmbito da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado como secretário, em

regime de comissão de serviços, do gabinete do vereador Dr. Fer-
nando Jorge dos Santos Ferreira Torres, Armando David Teixeira da
Silva, a partir dessa data, sendo a sua remuneração a constante do
n.º 2 do artigo 74.º da lei acima referida.

24 de Janeiro de 2002. � O Vereador, com delegação de com-
petências, Manuel Norberto de Moura Soares. 3000015373

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso SRH n.º 2/2002

Nomeação definitiva

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que na sequência do
competente processo de concurso interno de acesso geral para um
lugar de operário qualificado canalizador principal, por meu despa-
cho datado de 10 de Janeiro de 2002, foi nomeado, na categoria de
operário qualificado, canalizador principal, do grupo de pessoal
operário qualificado, com efeitos a partir da publicação do presente
aviso, no Diário da República, 3.ª série, o candidato classificado em
1.º lugar, João de Sousa Marques, com a classificação final de 12,93
valores.

11 de Janeiro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Arman-
do Gonçalves Constâncio dos Santos. 1000030018

Aviso SRH n.º 6/2002

Alteração da composição do júri

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, e artigo 144.º do Código do Procedimento
Administrativo por remissão do artigo 147.º do mesmo código, faz-
-se público que por despacho de 18 de Janeiro de 2002 do vice-pre-
sidente da Câmara, Armando Gonçalves Constâncio dos Santos, o
júri do concurso externo de ingresso para um lugar de técnico, es-
tagiário (área de museologia), do grupo de pessoal técnico, aberto
por aviso RRH n.º 43/99, de 18 de Fevereiro de 2000, foi alterado
com fundamento em falta de quórum, passando a ter a seguinte com-
posição:

Presidente � João Paulo Féteira Pedrosa, vereador.
Vogais efectivos � Maria José Valente Andrade, técnica supe-

rior de 2.ª classe, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos, e Maria Madalena Ferreira de Oliveira,
chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.

23 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão. 1000030016

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 18/2002

Concurso interno geral para uma vaga de técnico su-
perior de administração pública regional e local prin-
cipal.

Nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Munici-
pal de Matosinhos:

Faz público que por seu despacho de 15 de Janeiro de 2002, foi
nomeada nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de técnico supe-
rior de administração pública regional e local principal, a única can-
didata admitida e classificada em 1.º lugar � Maria José Mendes
Fernandes Rodrigues.

Mais se torna público que a referida candidata, deverá tomar posse
do cargo, no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues Miranda. 1000031162
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Aviso n.º 19/2002

Concurso interno limitado para uma vaga
de tesoureiro especialista

Nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Munici-
pal de Matosinhos:

Faz público que por seu despacho de 16 de Janeiro de 2002, foi
nomeada nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de tesoureiro es-
pecialista, a única candidata admitida e classificada em 1.º lugar �
Maria Manuela Araújo Cruz Sousa.

Mais se torna público que a referida candidata, deverá tomar posse
do cargo, no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

16 de Janeiro de 2001. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues Miranda. 1000031164

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Janeiro de 2002, nomeei, nos termos da alínea c) do n.º 1
do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, secretário do
meu Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara, tesourei-
ro especialista, António João do Nascimento.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 7 de Janeiro
de 2002, inclusive.

[Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea f) do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

7 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Germa-
no Mourato Leal Pinto. 3000015656

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Janeiro de 2002, nomeei, nos termos da alínea c) do n.º 1
do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, adjunto do meu
Gabinete de Apoio Pessoal, o engenheiro José Alcides André Ro-
cha.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 7 de Janeiro
de 2002, inclusive.

[Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea f) do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

7 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Germa-
no Mourato Leal Pinto. 3000015666

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Janeiro de 2002, nomeei, nos termos da alínea d) do n.º 1
do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, vereador a re-
gime de tempo inteiro desta Câmara Municipal, Paulo Jorge de Le-
mos Amaral.

A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 7 de Janeiro
de 2002, inclusive.

[Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea f) do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

7 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Germa-
no Mourato Leal Pinto. 3000015676

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 16 de Janeiro de 2002, foi nomeado para provimento de
um lugar de técnico profissional de 2.ª classe (área de turismo), do

quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mirandela, o candidato
abaixo identificado aprovado no concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe (área
de turismo), a que se refere o aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 231, de 4 de Outubro de 2001:

Ana Lúcia Miranda de Almeida.

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

1 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Silvano. 1000032480

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 6/DAF/2002

Gabinete de apoio pessoal

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 4 do corrente mês, no uso da competência própria que me é con-
ferida nesta matéria pelo disposto no n.º 3 do artigo 74.º do Decre-
to-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, designei para chefe do meu
Gabinete de Apoio Pessoal, Manuel Joaquim Loureiro Madeira, com
efeitos a partir do dia 4 de Janeiro de 2002.

4 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Agosti-
nho Gomes Correia. 1000029902

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
despacho do vice-presidente desta Câmara Municipal datado de 18
de Dezembro de 2001, foi renovado nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e da
alínea b) do n.º 3 do artigo 81.º e artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, contrato de avença com o arquitecto Nuno Ven-
tura Santos Bento.

A renovação teve início em 1 de Dezembro de 2001, válido por
seis meses.

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.

11 de Janeiro de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 1000031152

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 22 de Janeiro de 2002,
foi renovada a licença sem vencimento, ao abrigo do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, à assistente administrativa
desta Câmara Municipal, Augusta Maria Lopes da Silva Fernandes.

A renovação terá início no dia 19 de Fevereiro de 2002 e terá a
duração de um ano. Isento de visto do Tribunal de Contas.

23 de Janeiro de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 1000031154

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de 18
de Janeiro de 2002 do vereador responsável pelo pelouro de pessoal,
proferido no uso das competências delegadas pelo presidente da
Câmara datado de 7 de Janeiro de 2002, foram nomeados para os
lugares de vigilantes de jardins e parques infantis, vagos neste qua-
dro de pessoal, Filipe Carvalho Abreu e Dário Sérgio Teixeira de
Feitas candidatos classificados respectivamente em 4.º e 5.º lugares
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no concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de
vigilantes de jardins e parques infantis, válido por um ano, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 260, de
10 de Novembro de 2000, cuja lista de classificação final definiti-
va foi afixada a 22 de Fevereiro de 2001.

Os candidatos agora nomeados deverão tomar posse no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

29 de Janeiro de 2002. � O Vereador, Alfredo Mendonça.
3000015908

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de 18
de Janeiro de 2002 do vereador responsável pelo pelouro de pessoal,
proferido no uso das competências delegadas pelo presidente da
Câmara datado de 7 de Janeiro de 2002, foram nomeados para os
lugares de auxiliares dos serviços gerais, vagos neste quadro de pes-
soal, José Júlio da Costa e Marco Alexandre Teixeira Aradas, can-
didatos classificados respectivamente em 4.º e 5.º lugares no con-
curso externo de ingresso para provimento de cinco lugares de
auxiliares dos serviços gerais, válido por um ano, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 260, de 10 de No-
vembro de 2000, cuja lista de classificação final definitiva foi afi-
xada a 22 de Fevereiro de 2001.

Os candidatos agora nomeados deverão tomar posse no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

29 de Janeiro de 2002. � O Vereador, Alfredo Mendonça.
3000015918

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de uma vaga de técnico profissional de 1.ª classe �
relações públicas.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Janeiro de 2002, foi nomeada em técnico profissional de
1.ª classe � relações públicas, a candidata Rosa Maria Miranda
Vermelho Souto Armas, na sequência do concurso acima referen-
ciado, aberto por aviso afixado no átrio de entrada dos Paços do
Município no dia 4 de Dezembro de 2001, o qual deverá tomar posse
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no
Diário da República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas. (Não são devidos emolumentos.)

30 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 1000032545

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Concursos internos de acesso geral

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 � Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, se torna público que por despacho da presidente
da Câmara de 21 de Janeiro de 2002, se encontram abertos, pelo
prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, concur-

sos internos de acesso geral, com vista ao provimento dos seguintes
lugares:

Número
Referência de Categoria

lugares

A 1 Técnico de profissional especialista princi-
pal (aferidor de pesos e medidas).

B 1 Fiscal municipal especialista
C 2 Assistentes administrativos especialistas.
D 1 Operário qualificado principal (carpinteiro).

2 � Legislação aplicável � os presentes concursos regem-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro), de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, Decreto-Lei n.º  412-A/98, de 30 de Dezembro, De-
creto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Portaria n.º 807/99, de 21
de Setembro.

3 � Prazo de validade � o concurso visa o provimento dos lu-
gares referidos e caduca com o seu preenchimento.

4 � Remuneração � a remuneração será a da categoria de pro-
moção de acordo com o anexo 2 ao Decreto-Lei n.º 412-A/98.

5 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento):

a) Concurso Ref.ª A � os constantes na alínea b) do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98 (técnico profissional especia-
lista principal, de entre, a categoria de principal, com pelo
menos três anos na categoria classificados de Muito bom ou
cinco anos classificados de Bom);

b) Concurso Ref.ª B � os constantes na alínea a) do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 412-A/98 (fiscal municipal especialista
de entre, a categoria de principal com, pelo menos, três anos
na respectiva categoria classificados de Muito bom ou cin-
co anos classificados de Bom);

c) Concurso Ref.ª C � os constantes na alínea a) do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98 (assistentes administrativos
especialista de entre, assistentes administrativos principais
com, pelo menos, três anos na categoria e classificação de
serviço não inferior a Bom);

b) Concurso Ref.ª D � os constantes no n.º 2 do artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98 (operário qualificado princi-
pal de entre operários com pelo menos, seis anos na cate-
goria e classificação de serviço não inferior a Bom).

6 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

7 � Conteúdos funcionais:

a) Concurso Ref.ª A � o descrito na Portaria n.º 173/2000, de
23 de Março;

b) Concurso Ref.ª B � o constante no Despacho n.º 20/94,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 12
de Maio;

c) Concurso Ref.ª C � o descrito no Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26
de Janeiro de 1989;

d) Concurso Ref.ª D � o descrito no Despacho n.º 1/90, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas, dentro do prazo fixado no n.º 1 através de requeri-
mento de admissão dirigido à vereadora do Pelouro de Gestão de
Recursos Humanos, podendo ser remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para Câmara Municipal de Montijo, Rua de Manuel
Neves Nunes de Almeida, 2870-352 Montijo, ou entregue pessoal-
mente na mesma morada.

9 � Do requerimento constarão obrigatoriamente os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data de emissão e
validade do bilhete de identidade e arquivo de identifica-
ção que o emitiu, número fiscal de contribuinte, número de
telefone de contacto, residência e código postal);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Identificação da categoria a que se candidata;
d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes considerem

relevantes para a apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência legal.
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10 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia integral do bilhete de identidade;
c) Curriculum vitae detalhado.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso, a que
se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 6, desde que os can-
didatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas separa-
das e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada uma daquelas condições, por os
mesmos serem funcionários ao serviço da Câmara e os referidos do-
cumentos constarem do respectivo processo individual de cadastro,
devendo ser referida na candidatura essa menção.

12 � Métodos de selecção:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

13 � Prova de avaliação curricular � visa avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto,
com base na análise do respectivo currículo profissional. Esta pro-
va será avaliada na escala de 0 a 20 valores, através da seguinte
fórmula:

(3 × HAB) + (1 × FP) + (3 × EP) + (3 × CS)
AC = ����������������

10

onde:

AC = avaliação curricular;
HAB = habilitação académica base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

13.1 � As regras a observar na valorização dos factores consti-
tuintes da fórmula destinada à obtenção da classificação da avalia-
ção curricular, são as seguintes:

a) Habilitação académica de base:

Habilitação mínima exigida � 17 valores;
11.º ano de escolaridade � 18 valores;
12.º ano de escolaridade � 19 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores.

b) Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso da seguinte forma:

Cursos ou acções de formação com interesse para a área
funcional:

Sem cursos ou acções de formação sem interesse para a
área funcional � 10 valores;

Com duração até 7 horas � 12 valores;
Com duração até 35 horas � 14 valores;
Com duração até 70 horas � 16 valores;
Com duração até 120 horas � 18 valores;
Com duração superior a 120 horas � 20 valores.

c) A ponderação da experiência profissional visa avaliar o
desempenho de funções por parte dos candidatos, terá a
seguinte fórmula e será efectuada da seguinte maneira:

A + B
EP = ���

2

em que:

EP = experiência profissional;
A = tempo de serviço na actual categoria;
B = tempo de serviço na carreira.

sendo A:

10 anos � 20 valores;
8 a 9 anos � 18 valores;
4 a 7 anos � 16 valores;
3 anos � 14 valores.

sendo B:
12 ou mais anos � 20 valores;
10 a 11 anos � 18 valores;
6 a 9 anos � 16 valores;
4 a 5 anos � 14 valores.

d) A avaliação da classificação de serviço (CS) será efectua-
da da seguinte forma:

Classificação de serviço referente à média do valor quan-
titativo atribuído aos três últimos anos, multiplicada
por dois.

14 � A entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, será classificada da seguinte
forma:

Favorável preferencialmente � de 18 a 20 pontos;
Bastante favorável � de 16 a 17 pontos;
Favorável � de 12 a 15 pontos;
Desfavorável � de 8 a 11 pontos;
Totalmente desfavorável � de 4 a 7 pontos.

15 � A classificação final resultará da média aritmética das clas-
sificações obtidas dos métodos de selecção aplicados, que se traduz
na seguinte fórmula:

AC + EP
CF = ����

2

onde:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional de selecção.

16 � A hora e local da realização das provas serão divulgados
quando da publicação da lista dos candidatos admitidos.

17 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas
nos termos legais.

18 � As listas de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos prazos estabelecidos e nos termos dos
artigos 33.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99.

19 � Constituição do júri dos concursos:

Referência A:

Presidente � Dr. João Pedro Grothausen Narciso Martins
Carreira, director do Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos.

Vogais efectivos � Dr. João Manuel Cebolas Batista
Barreta, chefe da Divisão de Serviços Urbanos e Am-
biente, e Esmeraldina Oliveira Pereira Moreira Limão,
chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais suplentes � Maria Alice Silva Severino, chefe da
repartição do Departamento de Gestão de Recursos
Humanos, e Cidalisa da Conceição Ilhéu Frade Ventu-
ra, chefe de repartição.

 Referência B:

Presidente � Dr. João Pedro Grothausen Narciso Martins
Carreira, director do Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos.

Vogais efectivos � Dr.ª Maria Lúcia Carreira de Almeida
Araújo, chefe da Divisão de Economia e Turismo, e
Esmeraldina Oliveira Pereira Moreira Limão, chefe da
Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais suplentes � José Manuel Jesus Duarte Bagão, fis-
cal municipal especialista, e Dr. Luís Miguel Tavares
Pacheco, técnico superior de 2.ª classe (licenciatura em
Economia).

Referência C:

Presidente � Dr. João Pedro Grothausen Narciso Martins
Carreira, director do Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos.

Vogais efectivos � Esmeraldina Oliveira Pereira Moreira
Limão, chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, e Dr. Rui Manuel Rogado Alfaiate Neves, chefe da
Divisão de Bibliotecas e Arquivo.
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Vogais suplentes � Dr.ª Catarina Marcelino Rosa Silva,
técnica superior de 2.ª classe (licenciatura em Antropo-
logia), e Maria Alice Silva Severino, chefe da reparti-
ção do Departamento de Gestão de Recursos Humanos.

Referência D:

Presidente � Dr. João Pedro Grothausen Narciso Martins
Carreira, director do Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos.

Vogais efectivos � Esmeraldina Oliveira Pereira Moreira
Limão, chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, e Manuel Ricardo Falardo, encarregado.

Vogais suplentes � António Eduardo Marques Ferrão,
encarregado, e Américo Manuel Santos Almeida, ope-
rário qualificado principal (pedreiro).

19.1 � Os primeiros vogais efectivos substituirão os presidentes
do júri nas suas faltas e impedimentos.

20 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candi-
datos, em caso de dúvida sobre as situações que descreveram, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

21 � As falsas declarações dos candidatos serão punidas nos ter-
mos da lei.

23 de Janeiro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Amé-
lia Antunes. 1000029973

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO

Aviso n.º 4/2002

Gabinete de apoio pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 7 de Janeiro de 2002, constitui, ao abrigo do disposto na alínea c)
do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 100/99, de 18 de Setembro, a par-
tir da data do início do mandato para o quadriénio de 2002/2005,
um Gabinete de Apoio Pessoal, com a seguinte composição:

Para o lugar de chefe de gabinete nomeei, em regime de comis-
são de serviço, o Dr. António Henrique dos Santos Batista,
chefe de secção do quadro de pessoal desta autarquia;

Para o lugar de adjunto nomeei Manuel Francisco Godinho
Carrilho;

Para o lugar de secretária nomeei, em regime de comissão de
serviço, Joaquina Rosa Carrilho Fernandes Lopes, auxiliar
administrativo do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal.

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes. 1000031150

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 27

Concurso de provimento para sete lugares
de cantoneiro de limpeza

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 28
de Janeiro de 2002, se procedeu à nomeação para sete lugares de
cantoneiro de limpeza, das seguintes candidatas classificadas no
primeiro a sétimo lugar no concurso referido em epígrafe e cuja lis-
ta de classificação final foi publicitada por aviso datado de 24 de
Janeiro de 2002:

Albertina Maria Figueira Sapateiro.
Célia Margarida Bonito Gomes Coelho.
Lucilia Maria Galego Periquito.
Isabel Maria de Jesus Patalão Cibreiros.
Clarisse de Oliveira Nunes.
Lidia Maria Esteves Marques.
Cristina Maria Esperança Figueiredo.

As candidatas nomeadas deverão apresentar-se a aceitar o lugar
nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

O processo não está sujeito a visto do Tribunal de Contas, de
acordo com o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge
Codinha Antunes Barroso. 1000032469

Aviso n.º 28

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos, torna-se público, ao abrigo do n.º 1,
alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e
de acordo com os artigos 15.º e 34.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, a realização de contrato admi-
nistrativo de provimento com Maria João Fernandes de Oliveira Cris-
tão, primeira classificada no concurso de técnico superior
estagiário � arquitecto, aberto por aviso datado de 9 de Julho de
2001, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 174, de 28
de Julho de 2001, com a remuneração correspondente ao índice 310
do regime geral da função pública, contrato este em regime de está-
gio com duração não inferior a um ano, de acordo com o estabele-
cido no n.º 1, alínea e) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, e terá início a 5 de Fevereiro de 2002.

Ao abrigo das disposições  combinadas do n.º 1 do artigo 46.º e
alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto,
o processo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas.

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge
Codinha Antunes Barroso. 1000032470

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 7 e 14 de Janeiro de 2002, respectivamen-
te, foram nomeados ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 74.º e
alínea c), n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro �
chefe do Gabinete de Apoio Pessoal, José Alexandre Duarte Parrei-
ra e adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal, Francisco Manuel Pinto
da França Salvador.

A data do início de funções corresponde à data do despacho de
nomeação.

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Telmo Hen-
rique Correia Daniel Faria. 3000015697

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho
de 17 de Janeiro de 2002, foi nomeado ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 74.º e alínea c), n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro � secretário do Gabinete de Apoio Pessoal,
Ricardo António dos Reis Gomes Capinha.

A data de início de funções corresponde à data do despacho de
nomeação.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Telmo Hen-
rique Correia Daniel Faria. 3000015690

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Ovar, de 19 de Outubro de
2001, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
desenhador principal, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido apenas para aque-
la vaga e cessa com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � é o estipulado através do respectivo escalão
e índice do no sistema retributivo da função pública, nos termos do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
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4 � Conteúdo funcional � desenho de plantas, alçados, cortes,
pormenores e perspectivas, sob orientação de técnico superior, efec-
tuar alterações de desenhos a partir de indicações recebidas, referen-
ciar e actualizar os trabalhos, arquiva-los e zelar pela sua conserva-
ção.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho abrangerá a área do
concelho de Ovar.

6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 248/85, de 15 de Julho, 247/
87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro.

7 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão � os definidos na alínea c)
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a usar são a
avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular são os seguintes os factores de
apreciação:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção são considerados os
seguintes factores de apreciação:

Cultura geral;
Participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
Motivação e interesse pelo lugar;
Capacidade de expressão e fluência verbais.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso.

10 � Classificação final � a classificação final resulta da média
aritmética simples das classificações obtidas pelos candidatos nas
respectivas provas, numa escala de 0 a 20 valores.

11 � Formalização � do requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Ovar, devidamente assinado, deverá constar
o nome do candidato, estado civil, profissão, naturalidade, residên-
cia (rua e número, freguesia e código postal), data de nascimento,
filiação, número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu e o número fiscal de contribuinte.

11.1 � Os candidatos deverão especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias que reputem susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal.

11.2 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o
candidato declare no respectivo requerimento de admissão, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontra relativamente a cada um daqueles requisitos.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Certidão de tempo e classificação de serviço, onde conste
também a situação do candidato no referente ao n.º 8 deste
aviso;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae, actualizado, detalhado, comprovado, da-

tado e assinado.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta regista com
aviso de recepção, endereçados ao presidente da Câmara Municipal
de Ovar, Praça da República, 3880-141 Ovar. Consideram-se entre-
gues dentro do prazo os requerimento cujo aviso de recepção tenha
sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresenta-
ção.

14 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Munici-
pal de Ovar serão dispensados da apresentação dos documentos que
constem dos respectivos processos individuais.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista profissional de selecção, nos termos dos artigos 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município de Ovar.

17 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

18 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

19 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � vereador José Américo Oliveira Sá Pinto.
Vogais efectivos � chefe de Divisão de Planeamento, Estudos

e Projectos, arquitecto Rogério Paulo Gondim Fonseca Ro-
drigues Pacheco, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e engenheiro civil de 1.ª classe, António
Ferreira Bastos.

Vogais suplentes � vereador Álvaro de Oliveira Gomes, e di-
rector de Departamento de Planeamento Estratégico e Urba-
nismo, arquitecto Vítor Manuel Faria Pires.

20 � 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.

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
França. 3000016489

Aviso

1 � Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Ovar, de 28 de Janeiro de
2002, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
fiscal municipal de 1.ª classe, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido apenas para aque-
la vaga e cessa com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � é o estipulado através do respectivo escalão
e índice do no sistema retributivo da função pública, nos termos do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Conteúdo funcional � é o constante do despacho n.º 20/
SEALOT/94, de 5 de Abril de 1994, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho abrangerá a área do
concelho de Ovar.

6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 248/85, de 15 de Julho, 247/
87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro.

7 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão � os definidos na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a usar são a
avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular são os seguintes os factores de
apreciação:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção são considerados os
seguintes factores de apreciação:

Cultura geral;
Participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
Motivação e interesse pelo lugar;
Capacidade de expressão e fluência verbais.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso.

10 � Classificação final � a classificação final resulta da média
aritmética simples das classificações obtidas pelos candidatos nas
respectivas provas, numa escala de 0 a 20 valores.
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11 � Formalização � do requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Ovar, devidamente assinado, deverá constar
o nome do candidato, estado civil, profissão, naturalidade, residên-
cia (rua e número, freguesia e código postal), data de nascimento,
filiação, número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu e o número fiscal de contribuinte.

11.1 � Os candidatos deverão especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias que reputem susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal.

11.2 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o
candidato declare no respectivo requerimento de admissão, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontra relativamente a cada um daqueles requisitos.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Certidão de tempo e classificação de serviço, onde conste
também a situação do candidato no referente ao n.º 8 deste
aviso;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae, actualizado, detalhado, comprovado, da-

tado e assinado.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta regista com
aviso de recepção, endereçados ao presidente da Câmara Municipal
de Ovar, Praça da República, 3880-141 Ovar. Consideram-se entre-
gues dentro do prazo os requerimento cujo aviso de recepção tenha
sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresenta-
ção.

14 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Munici-
pal de Ovar serão dispensados da apresentação dos documentos que
constem dos respectivos processos individuais.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista profissional de selecção, nos termos dos artigos 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município de Ovar.

17 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

18 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

19 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � presidente da Câmara Municipal, Dr. Armando
França.

Vogais efectivos � vereador José Américo Oliveira Sá Pinto,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e director de Departamento de Planeamento Estratégico e
Urbanismo, arquitecto Vítor Manuel Faria Pires.

Vogais suplentes � vereador Dr. Manuel Alves de Oliveira, e
chefe de Divisão de Planeamento Estudos e Projectos, arqui-
tecto Rogério Paulo Gondin Fonseca Rodrigues Pacheco.

20 � 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.

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
França. 3000016493

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara de 6 de Fevereiro de 2002, e na sequência do
concurso externo de ingresso, para provimento de quatro cantonei-
ros de limpeza, do grupo de pessoal auxiliar, publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 231, de 4 de Outubro de 2001, nomeio

para os lugares os seguintes candidatos aprovados no respectivo
concurso:

Pedro Miguel Ganito de Campos.
João Paulo Ramos Furtado.
Cristovão José Pires Neca.
José Joaquim Esteves dos Santos.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Bicho Torrão. 3000016468

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Aviso

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

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se
torna público que por despacho do presidente da Câmara de 14 do
corrente, no uso das competências que lhe são atribuídas pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior estagiário (área financeira), da carreira superior, grupo de
pessoal técnico superior.

2 � Validade do concurso � o concurso é aberto apenas para a
vaga mencionada, caducando com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho � área do município de Penela.
4 � Remuneração correspondente ao índice 310 do anexo 2 do

Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de Dezembro. As condições de tra-
balho e as regalias sociais são as genericamente vigentes e aplicá-
veis aos funcionários e agentes da administração local.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 18 117/99,
do Gabinete do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 219, de 18 de Setembro de 1999.

6 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com as necessárias adaptações; Código do Procedimento
Administrativo; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28
de Julho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � O estagiário, se aprovado com a classificação mínima de Bom
(14 valores), será provido na categoria de técnico superior de 2.ª
classe, passando a ter direito à remuneração estabelecida para o es-
calão 1 da referida categoria.

8 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 � Requisitos gerais � previstos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
8.2 � Requisitos especiais e obrigatórios � licenciatura na área

financeira e inscrição como técnico oficial de contas (Toc).
9 � Estágio, com carácter probatório, terá a duração de um ano

e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, com as devidas alterações.

9.1 � O provimento no lugar depende de prévia aprovação em
estágio, com a classificação não inferior a Bom (14 valores), e de
acordo com o ordenamento na correspondente lista de classificação
final.

9.2 � O júri do estágio terá a mesma composição do júri do con-
curso.

10 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos específicos
(PCE), entrevista profissional de selecção (EPS) e avaliação curri-
cular (AC), de acordo com os artigos 20.º, 22.º e 23.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a classificação final dos candida-
tos, será de harmonia com o disposto nos artigos 36.º e 37.º do citado
diploma.

10.1 � A prova de conhecimentos específicos, terá carácter eli-
minatório e versará sobre matérias de âmbito geral e legislação au-
tárquica, nomeadamente:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e suas alterações; Lei n.º 42/
98, de 6 de Agosto; Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fe-
vereiro, e suas alterações; Resolução do Tribunal de Contas
n.º 4/2001, 2.ª secção, de 18 de Agosto; e Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
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10.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS) terá por ob-
jectivo determinar a avaliação numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, das capacidades e aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, ponderando os seguintes factores:

Conhecimentos gerais da Administração Pública, cultura geral,
motivação profissional em que se correlacionaram as moti-
vações dos candidatos face ao conteúdo e exigência da car-
reira e categoria em que se inserirão; capacidade de expres-
são e fluência verbais, em que se analisará e ponderará a
sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza de ex-
pressão verbal dos candidatos.

10.3 � A avaliação curricular ponderará a habilitação académica
de base, formação profissional e experiência profissional.

11 � Formalização de candidaturas:
11.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser dirigidos ao

presidente da Câmara Municipal de Penela sendo entregues, pesso-
almente ou remetidos através de carta registada com aviso de recep-
ção, dentro do prazo de abertura do concurso, na Secção de Pessoal
da Câmara Municipal de Penela, Largo do Município, 3230-253
Penela, até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidatu-
ras.

11.2 � Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, data de nascimen-
to, filiação, naturalidade, residência, profissão, número de
telefone, número, data, serviço de identificação que emitiu o
bilhete de identidade e número de contribuinte); habilitações
literárias exigidas; identificação do concurso a que se candi-
data; declaração sob compromisso de honra, em como o can-
didato satisfaz os requisitos gerais de admissão a concurso e
provimento em funções públicas (artigo 29.º, n.º 2, Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

11.3 � Quaisquer outras circunstâncias que julguem influir na
apreciação do mérito do concorrente ou de constituírem motivo de
preferência legal, sendo devidamente comprovadas.

11.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11.5 � Os requerimento deverão ser acompanhados de fotocópia

do bilhete de identidade, certificado de habilitações e currículo pro-
fissional.

12 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

PCE + EPS + AC
CF = �������

3

em que:

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

13 � O local, data e hora de realização das provas serão, a devi-
do tempo, comunicadas por escrito a cada um dos candidatos ad-
mitidos.

14 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio do município a
lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação
final.

15 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A avaliação final do estágio é da competência do júri do
concurso e baseia-se nos seguintes elementos:

a) Relatório de estágio;
b) Informação do técnico que faz parte do júri.

17 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando dos Santos Antunes, presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr. Bernardo José Gouveia de Campos, técnico superior
da C. C. R. C.

António Manuel Bastos Carvalho, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Engenheiro Alfredo Manuel Mendes Simões, vice-presi-
dente, que substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos.

Dr. Mário José Rodrigues Duarte, chefe de Repartição
Financeira.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Antunes. 3000016571

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior estagiário (médico veteriná-
rio).

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se
torna público que por despacho do presidente da Câmara de 14 do
corrente, no uso das competências que lhe são atribuídas pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior estagiário (médico veterinário), da carreira superior, grupo
de pessoal técnico superior.

2 � Validade do concurso � o concurso é aberto apenas para a
vaga mencionada, caducando com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho � área do município de Penela.
4 � Remuneração correspondente ao índice 310 do anexo 2 do

Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de Dezembro. As condições de tra-
balho e as regalias sociais são as genericamente vigentes e aplicá-
veis aos funcionários e agentes da administração local.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 103, do
Gabinete do SEALOT, publicado no Diário da República, 1.ª sé-
rie, de 5 de Maio de 1998.

6 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com as necessárias adaptações; Código do Procedimento
Administrativo; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28
de Julho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � O estagiário, se aprovado com a classificação mínima de Bom
(14 valores), será provido na categoria de técnico superior de 2.ª
classe, passado a ter direito à remuneração estabelecida para o es-
calão 1 da referida categoria.

8 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 � Requisitos gerais � previstos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
8.2 � Requisitos especiais e obrigatórios � licenciatura em Me-

dicina Veterinária.
9 � Estágio, com carácter probatório, terá a duração de um ano

e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, com as devidas alterações.

9.1 � O provimento no lugar depende de prévia aprovação em
estágio, com a classificação não inferior a Bom (14 valores), e de
acordo com o ordenamento na correspondente lista de classificação
final.

9.2 � O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso.
10 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos específicos

(PCE), entrevista profissional de selecção (EPS) e avaliação curri-
cular (AC), de acordo com os artigos 20.º, 22.º e 23.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a classificação final dos candida-
tos, será de harmonia com o disposto nos artigos 36.º e 37.º do citado
diploma.

10.1 � A prova de conhecimentos específicos, terá carácter eli-
minatório e versará sobre matérias de âmbito geral e da carreira de
médico veterinário municipal.

10.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS) terá por ob-
jectivo determinar a avaliação numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, das capacidades e aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, ponderando os seguintes factores:

Conhecimentos gerais da Administração Pública, cultura geral,
motivação profissional em que se correlacionaram as moti-
vações dos candidatos face ao conteúdo e exigência da car-
reira e categoria em que se inserirão; capacidade de expres-
são e fluência verbais, em que se analisará e ponderará a
sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza de ex-
pressão verbal dos candidatos.

10.3 � A avaliação curricular ponderará a habilitação académica
de base, formação profissional e experiência profissional.
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11 � Formalização de candidaturas:
11.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser dirigidos ao

presidente da Câmara Municipal de Penela sendo entregues, pesso-
almente ou remetidos através de carta registada com aviso de recep-
ção, dentro do prazo de abertura do concurso, na Secção de Pessoal
da Câmara Municipal de Penela, Largo do Município, 3230-253
Penela, até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas.

11.2 � Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, data de nascimen-
to, filiação, naturalidade, residência, profissão, número de
telefone, número, data, serviço de identificação que emitiu o
bilhete de identidade e número de contribuinte); habilitações
literárias exigidas; identificação do concurso a que se candi-
data; declaração sob compromisso de honra, em como o can-
didato satisfaz os requisitos gerais de admissão a concurso e
provimento em funções públicas (artigo 29.º, n.º 2, Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho).

11.3 � Quaisquer outras circunstâncias que julguem influir na
apreciação do mérito do concorrente ou de constituírem motivo de
preferência legal, sendo devidamente comprovadas.

11.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11.5 � Os requerimento deverão ser acompanhados de fotocópia

do bilhete de identidade, certificado de habilitações e currículo pro-
fissional.

12 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

PCE + EPS + AC
CF = �������

3

em que:

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

13 � O local, data e hora de realização das provas serão, a devi-
do tempo, comunicadas por escrito a cada um dos candidatos ad-
mitidos.

14 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio do município a
lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação
final.

15 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A avaliação final do estágio é da competência do júri do
concurso e baseia-se nos seguintes elementos:

a) Relatório de estágio;
b) Informação do técnico que faz parte do júri.

17 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando dos Santos Antunes, presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr. Abel António Dias Braz, médico veterinário da Câma-
ra Municipal de Pombal.

António Manuel Bastos Carvalho, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Engenheiro Alfredo Manuel Mendes Simões, vice-presi-
dente, que substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos.

Dr. Mário José Rodrigues Duarte, chefe de Repartição
Financeira.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Antunes. 3000016573

Aviso

Concurso externo de ingresso para operário qualificado

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se
torna público que por despacho do presidente da Câmara de 14 do
corrente, no uso das competências que lhe são atribuídas pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, se encontra aberto concurso externo de ingresso, pelo prazo de

10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso
no Diário da República, para dois lugares de operário qualificado:

Um lugar de carpinteiro de limpos;
Um lugar de pedreiro.

2 � Validade � o concurso é aberto apenas para as vagas men-
cionadas, caducando com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho � área do município de Penela. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

4 � Remuneração correspondente à categoria (escalão 1, índice
134, vencimento 81 200$), nos termos do Decreto-Lei n.º 412/98,
de 30 de Dezembro.

5 � Conteúdo funcional � funções a desempenhar constantes do
n.º 2 da alínea f) do Despacho da SEALOT, n.º 1/90, de 27 de Ja-
neiro de 1990, e constantes do n.º 14, da alínea f) do Despacho da
SEALOT, n.º 1/90, de 27 de Janeiro de 1990.

6 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Código do Procedimento Administrativo; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão candidatar-se

todos os indivíduos vinculados ou não à função pública que satis-
façam, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais e constantes
do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 12.º,
conjugados com o n.º 3 do artigo 14.º ou artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção, de acordo com os artigos 20.º e
23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a classificação fi-
nal dos candidatos, será de harmonia com o disposto nos artigos 36.º
e 37.º do citado diploma.

8.1 � A prova prática de conhecimentos � destinada a avaliar os
conhecimentos profissionais dos candidatos, valorável numa escala
de 0 a 20 valores.

8.2 � A entrevista profissional de selecção terá por objectivo
determinar a avaliação numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, das capacidades e aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos, ponderando os seguintes factores:

Conhecimentos gerais da Administração Pública, cultura geral,
motivação profissional em que se correlacionaram as moti-
vações dos candidatos face ao conteúdo e exigência da car-
reira e categoria em que se inserirão; capacidade de expres-
são e fluência verbais, em que se analisará e ponderará a
sequência lógica do raciocínio e a fluência e riqueza de ex-
pressão verbal dos candidatos.

9 � Formalização de candidaturas:
9.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser dirigidos ao

presidente da Câmara Municipal de Penela sendo entregues, pesso-
almente ou remetidos através de carta registada com aviso de recep-
ção, dentro do prazo de abertura do concurso, na Secção de Pessoal
da Câmara Municipal de Penela, Largo do Município, 3230-253
Penela, até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas.

9.2 � Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, profissão, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu, número de contribuin-
te, habilitações literárias exigidas; identificação do concurso
a que se candidata.

9.3 � Quaisquer outras circunstâncias que julguem influir na
apreciação do mérito do concorrente ou de constituírem motivo de
preferência legal, sendo devidamente comprovadas.

9.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos

referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

PPC + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 � O local, data e hora de realização das provas serão, a devi-
do tempo, comunicadas por escrito a cada um dos candidatos ad-
mitidos.
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12 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio do município a lista
de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final.

13 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando dos Santos Antunes, presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Engenheiro João Póvoa Rodrigues, chefe da Divisão Téc-
nica de Obras e Serviços Urbanos.

António Manuel Bastos Carvalho, chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Engenheiro Alfredo Manuel Mendes Simões, vice-presi-
dente, que substituirá o presidente do júri nas suas fal-
tas e impedimentos.

Dr. Mário José Rodrigues Duarte, chefe de Repartição
Financeira.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Antunes. 3000015686

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe � eco-
nomia, gestão e finanças.

Nomeação

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 25 de Janeiro de 2002, foi nomeado para a categoria de
técnico superior de 1.ª classe � economia, gestão e finanças, o can-
didato classificado no concurso aberto por aviso datado de 30 de
Outubro de 2001, e afixado no placard da Secção de Pessoal a 13
de Novembro de 2001, a saber: Carolina Maria da Costa Pereira, o
qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar do presente
aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, ao abrigo do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

25 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Daniel Cam-
pelo. 1000028376

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe � serviço
social.

Nomeação

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 26 de Janeiro de 2002, foi nomeado para a categoria de
técnico superior de 1.ª classe � serviço social, o candidato classifi-
cado no concurso aberto por aviso datado de 16 de Novembro de
2001, e afixado no placard da Secção de Pessoal a 23 de Novem-
bro de 2001, a saber: Ana Paula dos Santos Vitória, o qual deverá
tomar posse no prazo de 20 dias a contar do presente aviso no Diá-
rio da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo
do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto).

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Daniel Cam-
pelo. 1000028366

Aviso

Anulação

Para os devidos efeitos, se torna público que por despacho da
presidência de 25 de Janeiro de 2002, foi anulado o concurso ex-
terno de ingresso para provimento de cinco vagas de cantoneiro de
vias municipais, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 97, de 26 de Abril de 2001, por necessidade de
reprogramar a contratação de pessoal.

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Daniel Cam-
pelo. 1000028369

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico profissional principal � construção
civil.

Nomeação
Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-

nicipal de Janeiro de 2002, foi nomeado para a categoria de técnico
profissional principal � construção civil, o candidato classificado no
concurso aberto por aviso datado de 7 de Novembro de 2001, e
afixado no placard da Secção de Pessoal a 23 de Novembro de
2001, a saber: Joaquim Luís Nobre Pereira, o qual deverá tomar
posse no prazo de 20 dias a contar do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto).

30 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Daniel Cam-
pelo. 1000028372

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Constituição de Gabinete de Apoio Pessoal
do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor

Para os devidos efeitos, se torna público que, em cumprimento do
disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de Maio, e Lei n.º 96/99, de 17 de
Junho, foi provido em regime de comissão de serviço, para exercer
as funções de chefe de gabinete, do Gabinete de Apoio Pessoal do
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, com efeitos a
partir de 7 de Janeiro, inclusive, do ano 2002, Nuno Jorge Pinto de
Castro, o qual é funcionário do quadro de pessoal da Câmara Mu-
nicipal de Ponte de Sor, com a categoria de especialista, da carreira
de tesoureiro.

15 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000032538

Aviso

Constituição de Gabinete de Apoio Pessoal
do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor

Para os devidos efeitos, se torna público que, em cumprimento do
disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de Maio, e Lei n.º 96/99, de 17 de
Junho, foi provido em regime de comissão de serviço, para exercer
as funções de secretário, do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente
da Câmara Municipal de Ponte de Sor, com efeitos a partir de 7 de
Janeiro, inclusive, do ano 2002, João Manuel Jacinto Espadinha, o
qual é professor do ensino secundário, do quadro da Escola Secun-
dária de Ponte de Sor.

15 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000032541

Aviso

Constituição de Gabinete de Apoio Pessoal
do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor

Para os devidos efeitos, se torna público que, em cumprimento do
disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de Maio, e Lei n.º 96/99, de 17 de
Junho, foi provido em regime de comissão de serviço, para exercer
as funções de adjunto, do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente
da Câmara Municipal de Ponte de Sor, com efeitos a partir de 7 de
Janeiro, inclusive, do ano 2002, Nelson Leitão de Castro, o qual é
professor do ensino secundário, do quadro da Escola Secundária de
Ponte de Sor.

15 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000032543

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO DE MÓS

Aviso
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
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tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-
-se público que por despacho do presidente da Câmara Municipal
datado de 28 de Janeiro de 2002, foi a estagiária abaixo menciona-
da, após ter sido dispensada da frequência de estágio de ingresso por
estarem reunidos os requisitos que o permitem, conforme jurispru-
dência do Tribunal de Contas, constante no seu acórdão n.º 100/85-
-05.MAI-1.ª  S/SS, nomeada na categoria do quadro privativo desta
Câmara Municipal que a seguir se indica:

Marina Maria Pires Vala � técnico superior de 2.ª classe, cons-
trução civil.

A interessada deverá tomar posse no lugar no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

29 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Oliveira Ferreira. 1000030001

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 20/2002

Nomeação � concurso interno geral para uma vaga
de programador principal

Rectificação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Munici-
pal de Matosinhos:

Faz público que foi publicado no Diário da República, n.º 297,
de 26 de Dezembro último, com inexactidão o aviso n.º 472/2001,
respeitante à rectificação do despacho de nomeação, na categoria de
programador principal, para a categoria de especialista de grau 2,
nível 2, escalão 2, índice 520, de: Cristina Paula Elias Aguiar
Toscano Pessoa.

Assim, onde se lê «Especialista de grau 1, nível 2, escalão 2, ín-
dice 520» deverá ler-se «Especialista de grau 1, nível 1, escalão 2,
índice 520».

16 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues Miranda. 1000031165

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que por ter saído com
inexactidão, o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 6, de 8 de Janeiro de 2002, respeitante ao funcionários desta Câ-
mara Municipal Luís Guilherme Carreira da Silva Matos, onde se
lê «[�] Luís Guilherme Carreira da Silva, único candidato ao con-
curso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de
técnico profissional de 1.ª classe [�]» deve ler-se «[�] Luís Gui-
lherme Carreira da Silva Matos, único candidato ao concurso inter-
no de acesso limitado para provimento de um lugar de técnico pro-
fissional de 1.ª classe � artes gráficas e animação[�]».

23 de Janeiro de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Hu-
manos, Rosária Murça. 1000031153

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 25 DRH/SR/02

Rectificação

No Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 1 de Junho de 2001,
à p. 100, foi publicado com inexactidão, o aviso n.º 4562-DRH/SR/
01 da Câmara Municipal do Seixal. Assim, onde se lê:

Técnico .... Eng. téc. (área electrom./electrot.) ... Especialista principal Nova 4 0 3 5 Dotação
Especialista .............. carreira 0 global
Principal ................... 0
1.ª classe .................. 0
2.ª classe .................. 1

Deve ler-se:

Técnico .... Eng. téc. (área electrom./electrot.) ... Especialista principal Nova 4 0 3 4 Dotação
Especialista .............. carreira 0 global
Principal ................... 0
1.ª classe .................. 0
2.ª classe .................. 1

Grupo
 de pessoal

Carreira Categoria

Actual Vagas Posterior

Observações

P  V T A criar A extinguir P V T

Grupo
 de pessoal

Carreira Categoria

Actual Vagas Posterior

Observações

P  V T A criar A extinguir P V T

7 de Fevereiro de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, Finanças e Modernização Administrativa (por delegação de
competências, Despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000016896

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
13 lugares de assistente administrativo especialista,
do grupo de pessoal administrativo.

Rectificação

Para os devidos efeitos, torna-se público que o aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2002 re-
ferente ao concurso supra mencionado saiu com inexactidão. Assim,

onde se lê «Ramando José Castro Araújo» deve ler-se «Armando
José Castro Araújo».

6 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo B.
A. Costa. 1000032526

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos rectifica-se o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 222, de 24 de Setembro de 2001, refe-
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rente à reclassificação profissional por omissão, não constava Ma-
nuel Domingos Silva Pereira, motorista de pesados, escalão 4, índi-
ce 181 reclassificado em condutor de máquinas e veículos especiais,
escalão 4, índice 186.

4 de Dezembro de 2001. � Por delegação de competências, o
Vereador, António Augusto Guedes Barbosa. 3000014619

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVEGA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de assistente administrativo

Rectificação

Por ter saído com inexactidão o aviso inserto no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 218, de 19 de Setembro de 2001, rectifica-se
o mesmo.

Assim, onde se lê «[�] 9 � Métodos de selecção � [�] consis-
tirá na realização de uma prova de conhecimentos (eliminatória) e
numa entrevista profissional de selecção[�]» deve ler-se «[�]
9 � Métodos de selecção � [�] consistirá na realização de uma
prova de conhecimentos gerais (eliminatória), numa prova de conhe-
cimentos específicos (eliminatória) e numa entrevista profissional de
selecção [�]».

Onde se lê «[�] 9.1 � Classificação final [�] e calculada atra-
vés da seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = ����

2»

Deve ler-se «[�] 9.1 � Classificação final [�] e calculada atra-
vés da seguinte fórmula:

(PCG) + (PCE) + (EPS)
CF = ���������

3

em que:

PCE = prova de conhecimentos específicos.

Onde se lê «[�] 9.2 � A aprova de conhecimentos é eliminató-
ria [�] inferior a 9,5 valores.[�]» deve ler-se «[�]9.2 � A pro-
va de conhecimentos gerais e específicos serão cada uma delas eli-
minatória de per si para os candidatos que em cada uma obtenham
classificação inferior a 9,5 valores [�]».

Onde se lê «[�] 9.2.1 � Duração das provas � a prova de co-
nhecimentos [�] noventa minutos[�]» deve ler-se «[�] 9.2.1 �
Duração das provas � as provas de conhecimentos (gerais e espe-
cíficos) terão a duração de 90 minutos cada».

Onde se lê «[�] 9.2.2 � Programas das provas � prova de co-
nhecimentos (PC) será escrita [�]» deve ler-se «[�] 9.2.2 � Pro-
grama das provas � a prova de conhecimentos gerais e específicos
serão escritas [�]».

O Presidente da Junta, (Assinatura ilegível.) 3000002160
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CONVOCATÓRIAS

INTERATLÂNTICA DE FÉRIAS � INDÚSTRIA
HOTELEIRA, S. A.

Sede: Rua de António Enes, 16, 2.º, F G, 1050-025 Lisboa

Capital social: 40 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 63 281.

Contribuinte n.º 501679162.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
ordinária da INTERATLÂNTICA DE FÉRIAS � Indústria Hotelei-
ra, S. A., para reunir pelas 15 horas do dia 26 de Março de 2002, nos
seus escritórios da Rua de António Enes, 16, 2.º, F-G, em Lisboa, com
a seguinte ordem de trabalhos:

Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do con-
selho de administração e parecer do conselho fiscal.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Pedro Barbas Homem. 3000018560

ALGAROTEL � CONSÓRCIO HOTELEIRO DO ALGARVE, S. A.
Sede: Rua do Visconde de Santarém, 75, 2.º, nascente,

1000-286 Lisboa

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2840.

Contribuinte n.º 500015708.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
ordinária da ALGAROTEL � Consórcio Hoteleiro do Algarve, S. A.,
para reunir pelas 17 horas do dia 26 de Março de 2002, nos seus
escritórios da Rua de António Enes, 16, 2.º, F-G, em Lisboa, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do con-
selho de administração e parecer do conselho fiscal.

13 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Isabel B. Gandolfo. 3000018543

CLUBE HOTEL � EMPREENDIMENTOS INTERNACIONAIS
DE TURISMO, S. A.

Sede: Rua do Visconde de Santarém, 75, 2.º, nascente,
1000-286 Lisboa

Capital social: 30 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 423.

Contribuinte n.º 500065462.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
ordinária da CLUBE HOTEL � Empreendimentos Internacionais de
Turismo, S. A., para reunir pelas 15 horas do dia 26 de Março de
2002, nos seus escritórios da Rua de António Enes, 16, 2.º, F-G, em
Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do con-
selho de administração e parecer do conselho fiscal.

13 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Isabel B. Gandolfo. 3000018545

EPALGAR � EMPRESA DE TURISMO, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, S. A.

Capital social: 25 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 4281.

Contribuinte n.º 501552766.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
ordinária da EPALGAR � Empresa de Turismo, Comércio e Indús-
tria, S. A., para reunir pelas 15 horas do dia 26 de Março de 2002,
nos seus escritórios da Rua de António Enes, 16, 2.º, F-G, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Verificação, discussão ou alteração de contas, relatório do con-
selho de administração e parecer do conselho fiscal.

13 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carol da Cruz D. Baltazar. 3000018553

ALGAROTEL � CONSÓRCIO HOTELEIRO DO ALGARVE, S. A.

Sede: Rua do Visconde de Santarém, 75, 2.º, nascente,
1000-286 Lisboa

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2840.

Contribuinte n.º 500015708.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, fica convocada a assembleia geral
extraordinária da ALGAROTEL � Consórcio Hoteleiro do Algarve,
S. A., para reunir pelas 16 horas do dia 26 de Março de 2002, nos
seus escritórios da Rua de António Enes, 16, 2.º, F-G, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Alteração aos estatutos da empresa.

13 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Isabel B. Gandolfo. 3000018537

CIMPOMÓVEL � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Sede: Edifício Cimpomóvel, Estrada Nacional n.º 10, ao quilóme-
tro 11, freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures

Capital social: € 17 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 10 001.

Contribuinte n.º 500064008.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas da
sociedade para reunirem em assembleia geral anual, na sua sede soci-
al, no próximo dia 27 de Março de 2002, pelas 12 horas, com a
seguinte ordem do dia:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001 e
respectivo parecer do conselho fiscal;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação global da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Proposta de alteração do artigo 15.º do pacto social;
5.º Eleição dos órgãos sociais; e
6.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

3. Diversos
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De acordo com os estatutos da sociedade:

1.º Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º dos estatutos, a assem-
bleia geral é constituída por todos os accionistas que tenham
direito a, pelo menos, um voto;

2.º As acções ou títulos de subscrição que as substituam deverão
estar até oito dias antes da realização da assembleia:

a) Averbadas nos registos da sociedade em nome do res-
pectivo titular, sendo nominativas;

b) Registadas em nome do titular nos livros da sociedade,
ou depositadas nos cofres da sociedade ou em institui-
ções de crédito, sendo ao portador, devendo, neste
último caso, o depósito ser comprovado por carta
emitida pela instituição e dar entrada na sociedade até
oito dias antes da realização da assembleia.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Américo Saragga Leal. 3000018348

CIMPOMÓVEL � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.
Sede: Edifício Cimpomóvel, Estrada Nacional n.º 10, ao quilómetro 11,

freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures

Capital social: � 17 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 10 001.

Contribuinte n.º 500064008.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas da
sociedade para reunirem em assembleia geral anual, na sua sede soci-
al, no próximo dia 22 de Abril de 2002, pelas 12 horas, com a se-
guinte ordem do dia:

Discutir e deliberar sobre o relatório consolidado de gestão, o
balanço consolidado e as contas consolidadas do exercício findo
em 31 de Dezembro de 2001 e respectivo parecer do conse-
lho fiscal.

De acordo com os estatutos da sociedade:

1.º Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º dos estatutos, a assembleia
geral é constituída por todos os accionistas que tenham di-
reito a, pelo menos, um voto;

2.º As acções ou títulos de subscrição que as substituam deverão
estar até oito dias antes da realização da assembleia:

a) Averbadas nos registos da sociedade em nome do res-
pectivo titular, sendo nominativas;

b) Registadas em nome do titular nos livros da sociedade,
ou depositadas nos cofres da sociedade ou em institui-
ções de crédito, sendo ao portador, devendo, neste
último caso, o depósito ser comprovado por carta
emitida pela instituição e dar entrada na sociedade até
oito dias antes da realização da assembleia.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Américo Saragga Leal. 3000018352

KMC � IMPORTAÇÃO AUTOMÓVEL, S. A.
Sede: Avenida da República, 28-A, 1050 Lisboa

Capital social: � 3 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 4587.

Contribuinte n.º 503147214.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas da
sociedade para reunirem em assembleia geral anual, na sua sede soci-
al, no próximo dia 27 de Março de 2002, pelas 10 horas e 30 minu-
tos, com a seguinte ordem do dia:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001 e
respectivo parecer do conselho fiscal;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação global da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

De acordo com os estatutos da sociedade:

1.º Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º dos estatutos, a assem-
bleia geral é constituída por todos os accionistas que tenham
direito a, pelo menos, um voto;

2.º As acções ou títulos de subscrição que as substituam deverão
estar até oito dias antes da realização da assembleia:

a) Averbadas nos registos da sociedade em nome do res-
pectivo titular, sendo nominativas;

b) Registadas em nome do titular nos livros da sociedade,
ou depositadas nos seus cofres ou em instituições de
crédito, que, no mesmo prazo, comprovará tal depósi-
to, sendo ao portador.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Américo Saragga Leal. 3000018359

CIMPOMÓVEL � VEÍCULOS PESADOS, S. A.
Sede: Edifício Cimpomóvel, Estrada Nacional n.º 10,

ao quilómetro 11, freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de
Loures

Capital social: � 5 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 10 046.

Contribuinte n.º 502929995.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas da
sociedade para reunirem em assembleia geral anual, na sua sede so-
cial, no próximo dia 27 de Março de 2002, pelas 11 horas e 30 mi-
nutos, com a seguinte ordem do dia:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001 e
respectivo parecer do conselho fiscal;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação global da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Eleição dos órgãos sociais; e
5.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

De acordo com os estatutos da sociedade:

1.º Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º dos estatutos, a assem-
bleia geral é constituída por todos os accionistas que tenham
direito a, pelo menos, um voto;

2.º As acções ou títulos de subscrição que as substituam deverão
estar até oito dias antes da realização da assembleia:

a) Averbadas nos registos da sociedade em nome do res-
pectivo titular, sendo nominativas;

b) Registadas em nome do titular nos livros da sociedade,
ou depositadas nos seus cofres ou em instituições de
crédito, que, no mesmo prazo, comprovará tal depósi-
to, sendo ao portador.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Américo Saragga Leal. 3000018355

AIR ATLANTIS, S. A.
(em liquidação)

Aeroporto de Faro, 8000-124 Faro

Capital social (integralmente subscrito e realizado): 1 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Faro sob o
n.º 1716.

Pessoa colectiva n.º 501496696.
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CONVOCATÓRIA

Em conformidade com o artigo 155.º, n.º 2, do Código das Socie-
dade Comerciais, convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade em
liquidação AIR ATLANTIS, para reunirem em assembleia geral no
dia 28 de Março de 2002, pelas 11 horas, nas instalações da TAP Air
Portugal, no Aeroporto de Faro, gabinete 45, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ponto único. Apreciar e votar o relatório, balanço e contas do
liquidatário, referidas a 31 de Dezembro de 2001.

A documentação respeitante ao ponto único da ordem de traba-
lhos está à disposição dos Srs. Accionistas no Gabinete do Liquidatário,
no Aeroporto de Lisboa, hangar 4, 1.º, sala 4, no Aeroporto de Lis-
boa.

Poderão participar e votar na assembleia geral todos os accionistas
que, nos termos dos artigos 8.º e 9.º dos estatutos da sociedade, pos-
suam, pelo menos, 100 acções registadas em seu nome, ou, sendo ao
portador, depositadas na sociedade ou numa instituição bancária até
10 dias antes da data da assembleia. Os accionistas detentores de menos
de 100 acções poderão ainda agrupar-se, conforme previsto no n.º 3
do artigo 8.º dos estatutos.

13 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Anabela Gomes Lopes. 3000018199

AMPEREL � ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, S. A.

Avenida de Fontes Pereira de Melo, 47, 4.º, direito,
1050-120 Lisboa

Capital social: � 625 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5404/950724.

Contribuinte n.º 500433615.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco para uma reunião da
assembleia geral anual dos accionistas da sociedade AMPEREL �
Electrónica Industrial, S. A., para o dia 26 de Março de 2002, pelas
18 horas e 30 minutos, na Rua do Padre Américo, 20-D, escritório
3, 1600-548 Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço  e
contas do exercício apresentado pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do fiscal único relativos ao exercício de
2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Eleger os corpos sociais para o quadriénio de 2002-2005.

24 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário Amaral da Costa. 3000018620

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS DO SUL, S. A.
Sede social: Avenida de António José Gomes, 31, 1.º, Cova da

Piedade

Capital social: � 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Almada sob o
n.º 5637/900322.

Contribuinte n.º 500233985.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do disposto no artigo 17.º dos estatutos, con-
voco os Srs. Accionistas da RODOSUL � Companhia dos Veículos
do Sul, S. A., para reunirem em assembleia geral ordinária no próxi-
mo dia 27 de Março de 2002, pelas 16 horas, na sede social desta,
situada na Avenida de António José Gomes, 31, 1.º, Cova da Piedade,
com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao
exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar para efeitos do artigo 34.º dos estatutos.

Requisitos a que se encontra subordinada a participação na
assembleia e o exercício do direito de voto:

a) Podem participar os accionistas que possuam 10 acções ou
mais averbadas, registadas em seu nome ou depositadas na
sociedade ou em instituição de crédito até 15 dias antes da
reunião (salvo sendo adquiridas por herança, legado,
arrematação ou sentença de adjudicação, casos em que po-
derão ser averbadas, depositadas ou registadas até à véspera
do dia da assembleia). Os accionistas com menos de 10 acções
poderão agrupar-se por forma a completarem este número,
fazendo-se representar por um dos componentes do grupo;

b) Os accionistas com direito a tomar parte na assembleia
podem fazer-se representar por outro, também com esse
direito, por meio de procuração ou simples carta, que terá
de estar na posse do presidente da mesa até três dias antes
da data da reunião;

c) Cada grupo de 10 acções dá direito a um voto.

Para o caso de a assembleia não poder reunir-se na primeira data
marcada, por falta de representação do capital exigido pela lei ou
pelo contrato, convoco desde já a mesma assembleia para reunir, em
segunda convocação, no mesmo local, no próximo dia 29 de Abril de
2002, pelas 16 horas, e com a mesma ordem do dia.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos. 3000018635

AUTOESTE � COMPANHIA DE VEÍCULOS DO OESTE, S. A.
Sede social: Edifício Autoeste, Caldas da Rainha

Capital social: � 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial das Caldas da
Rainha sob o n.º 624.

Contribuinte n.º 500038775.

CONVOCATÓRIA

De conformidade com a lei e ao abrigo do artigo 17.º dos estatu-
tos, convoco os Srs. Accionistas da AUTOESTE � Companhia de
Veículos do Oeste, S. A., para se reunirem em assembleia geral ordi-
nária, na sede social, situada no Edifício Autoeste, nas Caldas da
Rainha, no dia 27 de Março de 2002, pelas 10 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre o artigo 35.º dos estatutos.

Requisitos a que se encontra subordinada a participação na
assembleia e o exercício do direito de voto:

Só poderão fazer parte da assembleia geral os accionistas possui-
dores de, pelo menos, 10 acções averbadas, registadas em seu
nome ou depositadas na sociedade ou num dos estabelecimen-
tos bancários indicados pelo conselho de administração nos
avisos de convocação (em qualquer estabelecimento bancário).

§ 1.º Em qualquer dos casos, tais averbamentos, registos ou depósi-
tos terão de estar feitos até 15 dias antes do dia da reunião, salvo
sendo adquiridas por herança, legado, arrematação ou sentença de
adjudicação, casos em que poderão ser averbadas, depositadas ou
registadas até à véspera do dia da assembleia.

§ 2.º Os accionistas com menos de 10 acções poderão agrupar-se
por forma a completarem este número, fazendo-se representar em
assembleia geral por um dos componentes do grupo. Este mandato
será conferido por procuração ou simples carta.

§ 3.º Cada grupo de 10 acções dá direito a um voto.
§ 4.º Os accionistas com direito a tomar parte em qualquer

assembleia geral podem fazer-se representar por outro, também com
esse direito, por meio de procuração ou simples carta.

Parágrafo 5.º As cartas ou procurações referidas nos §§ 2.º e 4.º
terão de estar na posse do presidente da mesa da assembleia geral até
três dias antes da data da reunião.
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Para o caso de a assembleia não poder reunir-se na primeira data
marcada, por falta de representação do capital exigido pela lei ou
pelo contrato, convoco desde já a mesma assembleia para reunir, em
segunda convocação, no mesmo local, no próximo dia 29 de Abril de
2002, à mesma hora e com a mesma ordem do dia.

14 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Aurélio da Silva Marques dos Santos. 3000018890

SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos são convocados os Srs. Accio-
nistas para reunirem em assembleia geral, a realizar na sede da so-
ciedade, pelas 11 horas do dia 28 de Março de 2002, com a seguinte
ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apura-
dos no exercício de 2001;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade do exercício de 2001;

Os requisitos a que se encontram subordinados a participação e o
exercício do direito de voto em assembleia geral são os seguintes:

a) A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto que, até oito dias antes da realização da assembleia
as tenham averbado em seu nome no livro de registos da
Sociedade ou comprovem estarem as acções depositadas em
seu nome em instituição de crédito;

b) A cada grupo de 100 acções corresponde um voto;
c) Os accionistas que não sejam possuidores do número de

acções necessário para participação na assembleia geral po-
derão agrupar-se de forma a reunirem esse número, com vista
ao exercício do direito de voto, devendo, para o efeito, fazer-
-se representar por um deles;

d) Os accionistas que sejam pessoas  singulares poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral, nos termos
legalmente prescritos, através de quem para o efeito desig-
narem por carta dirigida à mesa da assembleia geral e rece-
bida até ao penúltimo dia útil anterior ao fixado para a reu-
nião daquela;

e) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta recebida no prazo
referido na alínea anterior.

Os documentos mencionados no artigo 289.º do Código das Socie-
dades Comerciais, em particular os documentos de prestação de con-
tas, encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na
sede social.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000018968

TRANSINSULAR � TRANSPORTES MARÍTIMOS
INSULARES, S. A.
(Sociedade aberta)

Sede social: Edifício Gonçalves Zarco, Doca de Alcântara
(lado norte), 1350 Lisboa

Capital social: � 7 000 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 61 095.

Pessoa colectiva n.º 501532889.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
Transinsular � Transportes Marítimos Insulares, S. A., para reuni-
rem em assembleia geral, no próximo dia 27 de Março de 2002, pelas
12 horas, na sede social sita no Edifício Gonçalves Zarco, Doca de
Alcântara (lado norte), em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a sociedade.

A participação e o exercício do direito a voto estão subordinados
aos seguintes requisitos:

a) A participação na assembleia depende da titularidade de 100
ou mais acções que, com a antecedência de 15 dias em rela-
ção à data da reunião, se encontrem averbadas no livro de
registo da sociedade ou, sendo ao portador, depositadas nos
cofres da sociedade ou de instituição de crédito;

b) Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sede da socie-
dade, dirigidos ao presidente da mesa, com oito dias de an-
tecedência em relação à data marcada para a reunião;

c) A cada 100 acções corresponde um voto.

Sem prejuízo do acima referido, poderão os accionistas votar por
correspondência nos termos do artigo 22.º do Código dos Valores
Mobiliários, processando-se tal voto nos termos seguintes:

Um sobrescrito contendo as declarações de voto deve ser dirigi-
do ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue na
sede social ou para aí enviado por carta registada com aviso
de recepção, de forma a dar entrada na sociedade até três dias
úteis antes da data marcada para a reunião;

Esse sobrescrito deve conter uma declaração de voto para cada
ponto da ordem do dia, em envelope fechado e independente
com a indicação no exterior do ponto da ordem de trabalhos
a que se destina, e uma carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, com a assinatura do accionista notarialmente
reconhecida, na qual este manifeste a sua vontade de votar.

No caso de a assembleia não poder reunir na data marcada por falta
de representação de pelo menos 50 % do capital social, desde já se
fixa a segunda data de 16 de Abril de 2002 para a assembleia reunir
em segunda convocatória, no mesmo local e à mesma hora.

Durante os 15 dias anteriores à assembleia, o relatório de gestão,
os documentos de prestação de contas e demais elementos de infor-
mação encontram-se, nos termos da lei, à disposição dos Srs. Accio-
nistas na sede da sociedade e durante as horas de expediente.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Pedro Rocha Gonçalves. 3000018971

REDITUS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da REDITUS � Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A., sociedade anónima com sede na Rua
de Pedro Nunes, 11, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500400997, com
o capital social de € 32 500 000, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 36 790, para uma assembleia
geral a realizar em Lisboa, na Rua de Pedro Nunes, 11, no dia 28 de
Março de 2002, pelas 9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio relativas ao ano de 2001, bem como sobre o relatório
consolidado de gestão e as contas consolidadas relativas ao
mesmo exercício;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Eleger os membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002

a 2004;
5.º Eleger os membros da Comissão a que se refere o n.º 7.º do

artigo 13.º dos Estatutos da Sociedade.

Os documentos de prestação de contas simples e consolidadas �
relatórios de gestão e proposta de aplicação de resultados, o balanço
analítico, a demonstração de resultados e o anexo ao balanço e de-
monstração de resultados, o anexo ao relatório de gestão, nos termos
dos artigos 447.º e 448.º do Código das Sociedades Comerciais, a
certificação legal de contas, o parecer do órgão de fiscalização � se-
rão facultados à consulta dos Srs. Accionistas a partir do próximo dia
13 de Março de 2002.

A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de um
número de acções que lhes confiram pelo menos um voto. A cada
100 acções corresponde um voto. Só poderão assitir e tomar parte
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nas assembleias gerais os accionistas que façam prova da titularidade
de um mínimo de 100 acções, quer mediante registo nos livros da
Sociedade quer mediante comprovativo de depósito bancário, até cin-
co dias antes da realização da respectiva reunião. Os accionistas com
direito a voto poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa, bastando, para prova do mandato, uma simples carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue a este
até à véspera da reunião.

14 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Celestino Coutinho. 3000018972

SOCIEDADE DO CARAMULO, S. A.
Sede: Caramulo

Capital social: � 450 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Tondela sob o
n.º 18.

Contribuinte n.º 500484481.

CONVOCATÓRIA

De acordo com a lei e os estatutos, tenho a honra de convocar os
Srs. Accionistas da Sociedade do Caramulo, S. A., para se reunirem
em assembleia geral ordinária, na sede social, no Caramulo, pelas
10 horas do dia 16 de Março de 2002, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão do conselho
de administração, o balanço e contas do exercício de 2001
e o parecer do fiscal único e sobre a proposta de aplicação
de resultados;

2) Apreciar a actuação da administração e da fiscalização da
Sociedade;

3) Dar cumprimento ao previsto no artigo 6.º dos estatutos
(remuneração dos membros dos órgão sociais);

4) Ratificação da cooptação de um administrador.

Para participarem na assembleia geral deverão os Srs. Accionistas
fazer prova das acções que possuírem, quando não registadas na So-
ciedade. Para tal, deverão apresentar os seus títulos ou documento
comprovativo de depósito numa instituição bancária, no mínimo meia
hora antes do início da assembleia geral.

31 de Janeiro de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João Maria Castro Alves Lacerda. 3000018970

CITRIVINHA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S. A.
Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 17.º,

1070-102 Lisboa

Capital social: � 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 10 321.

Pessoa colectiva n.º 505418215.

Assembleia geral anual dos accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da CITRIVINHA � Sociedade Agro-
-Pecuária, S. A., para reunirem em assembleia geral anual, pelas 17 horas
do dia 28 de Março de 2002, na sede social, na Avenida de D. Carlos I,
15, 3.º, direito, em Lisboa, com a seguinte agenda de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 2001;

2.º Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação global da administração e da fiscali-

zação da Sociedade.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
relatórios e as contas que vão ser submetidos à sua apreciação e vo-
tação.

Podem participar na assembleia os accionistas que tiverem as ac-
ções averbadas em seu nome no livro próprio da Sociedade ou depo-
sitadas em instituição de crédito cinco dias antes da data da assem-
bleia.

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos.

3000019164

GREAT VALLEY � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 17.º,

1070-102 Lisboa

Capital social: � 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 10 849.

Pessoa colectiva n.º 505254743.

Assembleia geral anual dos accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da sociedade Great Valley � Promo-
ção Imobiliária, S. A., para reunirem em assembleia geral anual, pelas
15 horas do dia 27 de Março de 2002 na sede social, na Avenida do
Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 17.º, em Lisboa, com a seguin-
te agenda de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 2001;

2.º Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação global da administração e da fiscali-

zação da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos corpos sociais.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
relatórios e as contas que vão ser submetidos à sua apreciação e vo-
tação.

Podem participar na assembleia os accionistas que tiverem as ac-
ções averbadas em seu nome no livro próprio da sociedade ou depo-
sitadas em instituição de crédito cinco dias antes da data da assem-
bleia.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Bernardo Horta e Costa. 3000019185

PARK CITY � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 17.º,

1070-102 Lisboa

Capital social: � 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9763.

Pessoa colectiva n.º 505256266.

Assembleia geral anual dos accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da sociedade Park City � Promoção
Imobiliária, S. A., para reunirem em assembleia geral anual, pelas
14 horas do dia 26 de Março de 2002, na sede social, na Avenida do
Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 17.º, em Lisboa, com a seguin-
te agenda de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 2001;

2.º Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação global da administração e da fiscali-

zação da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos corpos sociais.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
relatórios e as contas que vão ser submetidos à sua apreciação e vo-
tação.

Podem participar na assembleia os accionistas que tiverem as ac-
ções averbadas em seu nome no livro próprio da sociedade ou depo-
sitadas em instituição de crédito cinco dias antes da data da assem-
bleia.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Bernardo Horta e Costa. 3000019189

ALELUIA, CERÂMICA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Quinta do Simão, Esgueira, Aveiro

Capital social: € 14 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 850, a fl. 84 do livro C-3.

Contribuinte n.º 500014574.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 375.º e seguintes do Có-
digo das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, convocam-
-se os Srs. Accionistas da sociedade Aleluia, Cerâmica, Comércio e
Indústria, S. A., para se reunirem em assembleia geral no próximo dia
26 de Março, pelas 11 horas, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Apreciar e deliberar sobre o relatório e as contas relativas
ao exercício de 2001, bem como sobre o parecer do conse-
lho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre uma proposta de um aumento de capital até

um máximo de € 1 750 000, a realizar através de entradas
em dinheiro;

5.º Deliberar, para o efeito do previsto na alínea precedente,
sobre a emissão do número de novas acções, necessária para
perfazer o montante global do aumento que vier a verificar-
-se, nos termos ali previstos;

6.º Deliberar sobre a alteração do artigo 4.º dos estatutos, de-
corrente do aumento de capital que vier a verificar-se;

7.º Mandatar o conselho de administração para, em nome e em
representação da sociedade, deliberar sobre os termos e con-
dições em que se efectivará o aumento de capital vindo de
descrever, concedendo os necessários e bastantes poderes
àquele órgão para outorgar em nome da representada na
escritura de aumento de capital que e se vier a realizar-se,
bem como a correspondente alteração do artigo 4.º dos es-
tatutos, assim como poderes para representar a sociedade
em todos os actos públicos e privados subsequentes, nomea-
damente competentes registos.

Condições de participação e voto:

Podem participar na assembleia todos os accionistas que possu-
am, pelo menos, 100 acções;

A cada 100 acções corresponde um voto;
As representações em assembleia geral devem provar-se por carta

assinada, dirigida ao presidente da mesa;
As acções ao portador devem estar depositadas na sede social ou

em qualquer instituição de crédito até 20 dias antes da data
designada.

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Manuel Garcia Calvário. 3000019671

POLIGRAL � GRANITOS POLIDOS
DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Rua de São Domingos à Lapa, 82, 1.º, 1200 Lisboa

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª sec-
ção, sob o n.º 04159.

Pessoa colectiva n.º 500220174.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais e
dos estatutos, convoco a assembleia geral dos accionistas da POLI-
GRAL � Granitos Polidos de Portugal, S. A., para se reunir no pró-
ximo dia 25 de Março de 2002, pelas 12 horas, na Rua de São Cae-
tano, 4, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001, bem como sobre o relatório e parecer do fiscal
único;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição de membros do conselho de administra-

ção por vagas ocorridas e não preenchidas.

Informo os Srs. Accionistas de que as acções deverão estar escritu-
radas, averbadas ou depositadas com a antecedência de oito dias úteis
relativamente à data da realização da assembleia e que a documenta-
ção respeitante à mesma encontra-se à disposição dos Srs. Accionis-
tas na Rua de São Caetano, 4, em Lisboa.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Arlindo Fernando Monteiro Nunes. 3000019669

REAL COMPANHIA VINÍCOLA DO NORTE
DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Rua de Azevedo Magalhães, 314,
Vila Nova de Gaia

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 13.

Pessoa colectiva n.º 500227969.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Sob proposta do conselho de administração da Real Companhia
Vinícola do Norte de Portugal, S. A., convoco os Srs. Accionistas
desta Companhia, com direito a voto �, tendo em conta que cada
grupo de 100 acções confere direito a um voto, para comparecerem
na assembleia geral anual a realizar no dia 27 de Março de 2002,
pelas 17 horas e 30 minutos, na sua sede social, sita à Rua de Azeve-
do Magalhães, 314, em Vila Nova de Gaia, observando-se a seguinte
ordem do dia:

1) Apreciação, discussão, aprovação ou modificação do balan-
ço, contas e relatório do conselho de administração, relati-
vos ao exercício de 2001;

2) Apreciação, discussão, aprovação ou modificação da proposta
de aplicação de resultados do exercício de 2001;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade
durante o exercício de 2001;

4) Eleição dos corpos sociais respeitantes ao triénio de 2002-2004;
5) Eleição da nova comissão de vencimentos;
6) Apreciação de quaisquer outros assuntos de interesse para a

Companhia.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Gomes. 3000019666

COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA
DAS VINHAS DO ALTO DOURO, S. A.

Sede: Rua de Azevedo Magalhães, 314,
Vila Nova de Gaia

Capital social: € 50 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 7317.

Pessoa colectiva n.º 500068739.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Sob proposta da junta da administração da Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S. A. (Real Companhia Ve-
lha), convoco os Srs. Accionistas desta Companhia, com direito a
voto � tendo em conta que cada grupo de 100 acções confere direi-
to a um voto �, para comparecerem na assembleia geral anual a
realizar no dia 27 de Março de 2002, pelas 18 horas, na sua sede
social, sita à Rua de Azevedo Magalhães, 314, em Vila Nova de Gaia,
observando-se a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação, discussão, aprovação ou modificação do balan-
ço, contas e relatório da junta da administração, relativos
ao exercício de 2001;

2) Apreciação, discussão, aprovação ou modificação da proposta
de aplicação de resultados do exercício de 2001;

3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade durante o exercício de 2001;

4) Apreciação, discussão, aprovação ou modificação do relató-
rio, balanço e contas consolidadas respeitantes ao exercício
de 2001 e com referência ao grupo económico liderado por
esta Companhia;

5) Eleição dos corpos sociais respeitantes ao triénio de 2002-
-2004;

6) Eleição de nova comissão de vencimentos;
7) Apreciação de quaisquer outros assuntos de interesse para a

Companhia.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ponciano Serrano. 3000019665
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HABITWORLD � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9712.

Pessoa colectiva n.º 504779966.

Assembleia geral anual dos accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da HABITWORLD � Compra e Venda
de Imóveis, S. A., para se reunirem em assembleia geral anual na sede
da sociedade, pelas 16 horas e 30 minutos do dia 22 de Março de
2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre a aprovação do relatório de gestão
e do balanço e contas relativamente ao exercício de 2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação global da administração e da fiscali-
zação da sociedade;

4.º Discussão sobre o futuro da sociedade, sua eventual dissolu-
ção, fusão, ou outra solução que permita a integração desta
sociedade noutra;

5.º Discussão e deliberação sobre a alteração do objecto social.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
elementos que conjuntamente com as propostas do conselho de ad-
ministração serão submetidos à assembleia geral.

Podem participar na assembleia os accionistas que forem detento-
res de pelo menos 100 acções e as tenham registadas no respectivo
livro, depositadas numa instituição de crédito ou depositadas na soci-
edade, em qualquer dos casos desde cinco dias antes da data da assem-
bleia.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos.

3000019663

FOMENTO � SOCIEDADE DE GESTÃO, S. A. (SGPS)
«EM LIQUIDAÇÃO»

Sede: Rua de Azevedo Coutinho, 39, 6.º, D, Porto

Capital social: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 9933.

Pessoa colectiva n.º 500254109.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral anual no dia 26 de Março
de 2002, pelas 12 horas, na Praça de D. João I, 28, no Porto, por na
sede social não haver condições para o efeito, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório e as contas dos liquidatários refe-
rentes ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da actividade dos liquidatários e

da fiscalização da Sociedade;
4.º No âmbito da liquidação do activo, deliberar sobre o even-

tual reembolso parcial do capital social.

Requisitos para a participação e exercício de direito de voto:

1) A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
possuírem um mínimo de 10 acções averbadas, registadas ou
depositadas nos cofres da Sociedade ou em qualquer estabe-
lecimento bancário, conforme o caso, com oito dias de an-
tecedência em relação à data da reunião;

2) A cada grupo de 10 acções corresponde um voto;
3) Os accionistas possuidores de menos de 10 acções podem

agrupar-se nos termos do preceituado no artigo 379.º, n.º 5,

do Código das Sociedades Comerciais, por forma a completa-
rem o número exigido ou um número superior, e fazer-se
representar por um dos agrupados;

4) Os accionistas com direito a voto, sendo pessoas singula-
res, podem fazer-se representar na assembleia geral, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente, por outro accionista
ou por um membro do conselho de administração; sendo
pessoas colectivas, podem fazer-se representar por quem
para o efeito designarem. Como instrumento de represen-
tação voluntária, basta uma carta, com assinatura, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, até ao início da
reunião.

Com a antecedência prevista na lei, estarão à disposição dos
Srs. Accionistas, na sede social, para consulta, os elementos informa-
tivos e documentos mencionados no artigo 289.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Edifícios Atlântico, S. A., representada por: (Assinatura ilegí-
vel.) 3000019660

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Praça de D. João I, 28, Porto

Capital social: € 2 326 714 877

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 043.

Pessoa colectiva n.º 501525882.

Títulos de participação Banco Mello/87

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 321/
85, de 5 de Agosto, é convocada a assembleia dos participantes de-
tentores de títulos de participação Banco Mello/87, a realizar no dia
26 de Março de 2002, às 15 horas, na sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Exposição sobre a situação e actividade do Banco Comerci-
al Português, S. A., durante o exercício de 2001 e tomada
de conhecimento das contas referentes ao exercício, bem
como dos pareceres e relatórios emitidos pelo conselho fis-
cal, pelos auditores externos e pelo revisor oficial de contas
nomeado pelos participantes;

2.º Proceder à eleição do representante comum dos participan-
tes e fixação da respectiva remuneração.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

1) É condição de participação na assembleia que os detentores
de títulos de participação comprovem a respectiva qualida-
de no 5.º dia anterior à data marcada para a reunião, man-
tendo a titularidade ao tempo da assembleia, devendo aquela
qualidade ser comprovada por meio de declaração a emitir
pela instituição financeira onde se encontram inscritos os
títulos;

2) Podem participar na assembleia todos os participantes, cor-
respondendo um voto a cada título de participação;

3) Os participantes podem fazer-se representar na assembleia
por cônjuge, ascendente, descendente, ou outro partici-
pante.

A assembleia só poderá reunir em primeira convocatória se estive-
rem presentes ou representados participantes que, em conjunto, de-
tenham, pelo menos, um quarto dos títulos com direito a voto.

Se não existir quórum legal, fica desde já convocada a assembleia
para se reunir em segunda convocatória no dia 10 de Abril de 2002,
no mesmo local e hora, com a ordem de trabalhos fixada em pri-
meira convocatória, podendo reunir com qualquer número de parti-
cipantes.

15 de Fevereiro de 2002. � O Conselho de Administração: (Assi-
naturas ilegíveis.) 3000019657
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REALIMO � ESTUDOS E REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Rua de Garrett, 74, 2.º, Lisboa

Capital social: € 2 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 37 120.

Pessoa colectiva n.º 500227993.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da REALIMO � Estudos e Realiza-
ções Imobiliárias, S. A., a reunirem-se em assembleia geral, no próxi-
mo dia 25 de Março de 2002, pelas 10 horas, na sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004;
5.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 396.º do

Código das Sociedades Comerciais;
6.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 399.º do

Código das Sociedades Comerciais.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

Só podem estar presentes e participar na assembleia geral os
accionistas que tiverem averbadas em seu nome, no livro de
registo da sociedade ou depositadas numa instituição de crédi-
to, até 15 dias antes da data marcada para a reunião, o núme-
ro mínimo de acções necessário para conferir voto. Estas
acções devem manter-se registadas em nome do accionista ou
depositadas até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

A cada acção corresponde um voto, podendo os accionistas fa-
zer-se representar e, bem assim, agrupar-se os titulares de
menor número de acções, aplicando-se no mais os termos e
limites da lei e os estatutos, designadamente no seu artigo 18.º;

Os instrumentos de representação deverão ser dirigidos ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral até à véspera da data fixa-
da para a reunião da assembleia.

A partir de 8 de Março de 2002, e durante as horas de expediente,
estarão à disposição dos Srs. Accionistas as informações preparatóri-
as da assembleia geral a que se refere o artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Carlos Ahrens Teixeira Esteves. 3000019652

NOVAFACAR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede social: Rua de Óscar da Silva, 278, Leça da Palmeira,
Matosinhos

Capital social: € 21 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 12 024.

Pessoa colectiva n.º 500023301.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da NOVAFACAR � Imobiliária, S. A.,
a reunirem-se em assembleia geral, no próximo dia 26 de Março de
2002, pelas 10 horas, na Praça de D. João I, 28, na cidade do Porto,
por na sede não haver condições para a reunião, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

Só podem estar presentes e participar na assembleia geral os
accionistas que tiverem averbadas em seu nome, no livro de
registo da sociedade ou depositadas numa instituição de crédi-

to, até cinco dias antes da data marcada para a reunião, o
número mínimo de acções necessário para conferir voto. Es-
tas acções devem manter-se registadas em nome do accionis-
ta ou depositadas até ao encerramento da reunião da assem-
bleia geral;

A cada 25 acções corresponde um voto, podendo os accionistas
fazer-se representar e, bem assim, agrupar-se os titulares de
menor número de acções, aplicando-se no mais os termos e
limites da lei e os estatutos, designadamente o seu artigo 10.º;

Os instrumentos de representação deverão ser dirigidos ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral até cinco dias antes da
data fixada para a reunião da assembleia.

A partir de 11 de Março de 2002, e durante as horas de expedien-
te, estarão à disposição dos Srs. Accionistas as informações prepara-
tórias da assembleia geral a que se refere o artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Edifícios Atlântico, S. A., representada por: (Assinaturas ile-
gíveis.) 3000019641

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DA HERDADE DA AROEIRA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos conjugados dos artigos 376.º e 377.º do Código das
Sociedades Comerciais e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da sociedade anónima com a firma Companhia
Imobiliária da Herdade da Aroeira, S. A., com sede no Largo de
Duarte Lopes, 2, 1.º, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Benavente sob o n.º 369, contribuinte n.º 502368772,
com o capital social de € 1 297 400, para se reunirem em assembleia
geral anual no próximo dia 27 de Março de 2002, pelas 12 horas,
e, atendendo a que as instalações da sede da sociedade não permi-
tem a reunião em condições satisfatórias, determino para a sua
realização, nos termos do artigo 377.º, n.º 6, do Código das Soci-
edades Comerciais, o Stand de Vendas da CIHA � Sociedade Imo-
biliária, S. A., sito em Vila Nova de Santo Estêvão, Herdade
da Aroeira, Estrada dos Alemães, Santo Estêvão, Benavente, com
a seguinte ordem do dia:

Ponto 1 � Apreciar, discutir e votar o relatório de gestão e as
contas relativas ao exercício de 2001;

Ponto 2 � Apreciar, discutir e votar o respectivo parecer do
fiscal único;

Ponto 3 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 4 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto 5 � Proceder à eleição dos membros dos corpos sociais
para o quadriénio de 2002 a 2005;

Ponto 6 � Deliberar sobre remunerações da administração da
sociedade;

Ponto 7 � Deliberar sobre a remuneração dos suprimentos dos
accionistas.

Em conformidade com os artigos 9.º e 11.º do contrato de so-
ciedade, têm direito a participar na assembleia e a votar os accionistas
que forem titulares de 100 acções, averbadas na sociedade em seu
nome ou cuja titularidade seja documentada por carta emitida por
instituição de crédito depositária, entregue na sociedade com oito
dias de antecedência.

Nos termos do artigo 379.º do Código das Sociedades Comerciais,
os accionistas titulares de menos de 100 acções poderão agrupar-se
e fazer-se representar por um deles na assembleia.

14 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alfredo Albano de Castro de Azevedo Soares.

3000019026

LISCONT � OPERADORES DE CONTENTORES, S. A.

Sede: Terminal de contentores de Alcântara-Sul
1399-002 Lisboa

Capital social: € 5 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 59 237, a fl. 174 do livro C-148.

Contribuinte n.º 501427767.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos e a solicitação do conselho de
administração, convoco os Srs. Accionistas da LISCONT � Opera-
dores de Contentores, S. A., para se reunirem em assembleia geral,
no próximo dia 25 de Março de 2002, pelas 15 horas, na sede da
sociedade, sita no Edifício LISCONT, terminal de contentores de
Alcântara-Sul, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício de 2001;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Ratificação da cooptação de um administrador.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Vaz Serra de Moura. 3000019638

A. A. SILVA, IMÓVEIS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Estrada de Paço de Arcos, 48,
2780-666 Paço de Arcos

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o
n.º 697.

Contribuinte n.º 500520437.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral ordinária de A. A. Silva, Imó-
veis, Comércio e Indústria, S. A., a fim de reunir na sua sede so-
cial, na Estrada de Paço de Arcos, 48, em Paço de Arcos, no dia
27 de Março de 2002, pelas 10 horas, para deliberar sobre as se-
guintes matérias:

1) Apreciar, discutir ou modificar o relatório e contas da admi-
nistração e relatório e parecer do conselho fiscal referentes
ao exercício de 2001 e deliberar sobre a aprovação ou não
aprovação das contas daquele exercício;

2) Eleição ou reeleição dos membros da administração, conce-
lho fiscal e mesa da assembleia geral para mais um triénio.

Nota. � Os documentos de prestação de contas já se encontram
nesta data à disposição dos Srs. Accionistas.

6 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Henrique Barbosa Pereira de Almeida.

3000019628

GLEN � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2,
17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8648.

Pessoa colectiva n.º 504779753.

Assembleia geral anual dos accionistas

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da GLEN � Compra e Venda de
Imóveis, S. A., para se reunirem em assembleia geral anual, na sede
da sociedade, pelas 11 horas e 30 minutos do dia 22 de Março de 2002,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre a aprovação do relatório de gestão
e do balanço e contas relativamente ao exercício de 2001;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3) Proceder à apreciação global da administração e da fiscali-
zação da sociedade;

4) Discussão sobre o futuro da sociedade, sua eventual dissolu-
ção, fusão ou outra solução que permita a integração desta
sociedade noutra;

5) Discussão e deliberação sobre a alteração do objecto social.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os
elementos que conjuntamente com as propostas do conselho de ad-
ministração serão submetidos à assembleia geral.

Podem participar na assembleia os accionistas que forem detento-
res de pelo menos 100 acções e as tenham registadas no respectivo
livro, depositadas numa instituição de crédito ou depositadas na soci-
edade, em qualquer dos casos desde cinco dias antes da data da assem-
bleia.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos.

3000019617

SOLTROIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
 DE URBANIZAÇÃO E TURISMO DE TRÓIA, S. A.

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2,
7.º, sala 1, freguesia de Santa Isabel,Lisboa

Capital social: € 5 988 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8410, 3.ª Secção.

Pessoa colectiva n.º 500272409.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Sr. Accionistas
da Sociedade para se reunirem em assembleia geral, no próximo dia
26 de Março de 2002, pelas 15 horas, na sede social, sita na Avenida
do Engenheiro Duarte Pacecho, torre 2, 7.º, sala  1, em Lisboa, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e as
contas relativos ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2001;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4.º Deliberar sobre a cobertura de prejuízos;
5.º Deliberar distribuir o dividendo prioritário aos accionistas

titulares de acções preferenciais sem voto;
6.º Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais, a

saber: mesa da assembleia geral, conselho de administração,
fiscal único e ainda da comissão a que se refere o artigo 12.º
do contrato de sociedade.

Caso na data e hora marcada não estejam presentes ou representa-
dos os accionistas suficientes para deliberarem validamente, fica des-
de já convocada nova reunião, no dia 12 de Abril de 2002, no mes-
mo local e à mesma hora, podendo neste caso a assembleia deliberar
validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou re-
presentados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

Observação. � Têm assento na assembleia quer os titulares de ac-
ções ordinárias, identificadas pela letra A, quer os titulares de acções
preferenciais sem voto, identificadas pela letra B. Apenas os titulares
de acções ordinárias (identificadas pela letra A) poderão exercer o di-
reito de votar, dependendo o exercício desse direito, relativamente a
cada accionista, cumulativamente, das seguintes condições:

a) Possuir, pelo menos, 100 acções;
b) Ter esse número de acções, pelo menos, desde o 8.º dia

anterior ao da reunião da assembleia geral, quando nomina-
tivas, averbadas como propriedade sua e, quando ao porta-
dor, despositadas em seu nome em intermediário financeiro
autorizado ou na sede social.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa, Mário Ema-
nuel Pratas Pais de Sousa. 3000019893

TORRALTA � CLUB INTERNACIONAL DE FÉRIAS, S. A.

Sede: Tróia, Carvalhal, Grândola

Capital social: € 75 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Grândola sob
o n.º 82.

Pessoa colectiva n.º 500286159.
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Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade para a reunião da assembleia geral anual, a realizar-se no
próximo dia 26 de Março de 2002, pelas 11 horas, na sede social,
com a seguinte ordem do dia:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
contas relativas ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2001;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Deliberar sobre a eleição de titulares para o preenchimento
de vagas que ocorram ou tenham ocorrido nos órgãos so-
ciais até à data da assembleia geral.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas, a partir do dia 11 de Março
de 2002, para consulta, na sede social durante as horas de espediente,
os elementos constantes do artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Advertem-se os Srs. Accionistas de que:

a) A prova da qualidade de accionista deverá ser efectuada
mediante depósito das acções nos cofres da sociedade ou em
qualquer estabelecimento de crédito do País até 15 dias an-
tes do dia designado para a assembleia, devendo este depósi-
to ser comunicado à sociedade com a mesma antecedência;

b) Por cada acção depositada nos termos da alínea anterior
contar-se-á um voto;

c) Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge,
ascendente ou descendente, administrador ou outro accio-
nista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa que in-
dique o nome, domicílio do representante e data da asssem-
bleia;

d) As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade
será apreciada pelo presidente da mesa;

e) O direito de voto pode ser exercido por correspondência;
f) Só serão considerados os votos por correspondência, desde

que recebidos na sede da sociedade, por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral com pelo menos três dias de antecedên-
cia em relação à data da assembleia, sem prejuízo da obriga-
toriedade da prova da qualidade de accionista, nos termos
previstos na alínea a);

g) A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das
acções ou pelo seu representante legal, devendo o accionis-
ta, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia
autenticada do seu bilhete de identidade; se pessoa colectiva,
deverá a assinatura ser reconhecida notarialmente na quali-
dade e com poderes para o acto;

h) Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca:

i) A indicação do ponto ou pontos da ordem de traba-
lhos a que respeita;

ii) A proposta concreta a que se destina, com indicação
do ou dos proponentes;

iii) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto
para cada proposta, bem como se o mesmo se man-
tém caso a proposta venha a ser alterada pelo seu
proponente;

i) Não obstante o disposto na subalínea ii) da alínea h), é per-
mitido a um accionista que envie declaração de voto relati-
vamente a certa proposta declarar que vota contra todas as
demais propostas no mesmo ponto da ordem de trabalhos,
sem outras especificações;

j) Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das pro-
postas que não sejam objecto dessas declarações;

k) Não obstante o disposto na subalínea iii) da alínea h), pode
o accionista condicionar o sentido de voto para certa pro-
posta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito do mes-
mo ponto da ordem de trabalhos;

l) Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao
seu substituto, verificar da conformidade das declarações de
voto por correspondência, valendo como não emitidos os
votos correspondentes às declarações não aceites.

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica
fixado o dia 12 de Abril de 2002, à mesma hora e no mesmo local
para realização da mesma assembleia de accionistas, podendo então a
assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

15 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luzia Gomes Ferreira. 3000019891

SAGILPOR � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de França, 226, Porto

Capital social: € 625 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 345.

Contribuinte n.º 500530017.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da SAGILPOR � Sociedade de Pro-
moção Imobiliária, S. A., a reunirem-se em assembleia geral, no pró-
ximo dia 26 de Março de 2002, pelas 10 horas e 30 minutos, na
Praça de D. João I, 28, no Porto, por na sede social não haver con-
dições para o efeito, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004;
5.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 396.º do

Código das Sociedades Comerciais;
6.º Deliberar nos termos e para os efeitos do artigo 399.º do

Código das Sociedades Comerciais.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto:

A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito a voto que tenham as acções registadas nos
livros da Sociedade, ou depositadas na sede social, pelo
menos até cinco dias antes do dia marcado para a assem-
bleia geral, ou ainda depositadas em instituição bancária.
Neste último caso, a instituição bancária, a pedido do acci-
onista, deverá comunicar ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, também pelo menos até cinco dias úteis antes
do dia marcado para a assembleia geral, quais as acções que
aí se encontram depositadas;

A cada acção corresponde um voto, não havendo limitações
ao número de votos de que cada accionista pode dispor, quer
pessoalmente, quer em representação de outros accio-
nistas.

A partir de 11 de Março de 2002, e durante as horas de expedien-
te, estarão à disposição dos Srs. Accionistas as informações prepara-
tórias da assembleia geral a que se refere o artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu. 3000019901

MANUSEAMENTO DE CARGAS � MANICARGAS, S. A.

Sede: Rua do Conde de São Salvador, 114, 6.º, Matosinhos

Capital social: € 1 700 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 17 758.

Pessoa colectiva n.º 500181586.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
Manuseamento de Cargas � MANICARGAS, S. A., para se reunirem
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em assembleia geral, no próximo dia 26 de Março de 2002, pelas 12
horas, na sede social, sita na Rua do Conde de São Salvador, 114, 6.º,
em Matosinhos, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas referentes ao
exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004;
5.º Tratar de qualquer outro assunto de interesse para a so-

ciedade.

A participação e o exercício do direito de voto estão subordinados
aos seguintes requisitos:

a) A participação na assembleia depende da titularidade de
1 ou mais acções que, com a antecedência de 15 dias em
relação à data da reunião, se encontrem averbadas no livro
de registo da sociedade ou depositadas nos cofres da socie-
dade ou de instituição de crédito;

b) Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sede da socie-
dade, dirigidos ao presidente da mesa com três dias de ante-
cedência em relação à data marcada para a reunião;

c) A cada acção corresponde um voto.

No caso de a assembleia não pode reunir na data marcada por falta
de representação de pelo menos 50 % do capital social, desde já se
fixa a segunda data de 17 de Abril de 2002 para a assembleia reunir
em segunda convocatória, no mesmo local e à mesma hora.

13 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Pedro Rocha Gonçalves. 3000019898

COMPANHIA DE LOTEAMENTO D�ARRENTELA, S. A.

Sede: Praça de Alvalade, 2, 12.º, esquerdo,
1700-035 Lisboa

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8847/000218.

Pessoa colectiva n.º 500068046.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Na qualidade de presidente da mesa da assembleia geral como
accionista titular de maior número de acções, convoco os Srs. Accio-
nistas para se reunirem, em assembleia geral, no escritório da em-
presa, sito na Avenida da Igreja, 46-B, em Lisboa, no dia 27 de Março
de 2002, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Discutir, apreciar e deliberar sobre quaisquer assuntos de in-

teresse social.

18 de Fevereiro de 2002. � O Administrador, Augusto José Mar-
tins Ferraz. 3000019885

MANTERO � AGRICULTURA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Rua de São Nicolau, 26, 1.º, 1106-001 Lisboa

Capital social: € 5 051 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5287.

Contribuinte n.º 500254869.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco a assembleia geral ordi-
nária da sociedade donominada MANTERO � Agricultura e Comér-

cio Internacional, S. A., para reunir na sede social, sita na Rua de São
Nicolau, 26, 1.º, em Lisboa, no dia 26 de Março de 2002, pelas 15
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
conselho de administração, bem como sobre o relatório e
parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício findo em 31
de Dezembro de 2001;

Ponto 2 � Deliberar sobre a aplicação de resultados;
Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-

calização da sociedade, nos termos previstos na alínea  c) do
n.º 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto 4 � Proceder à eleição dos membros da mesa da assem-
bleia geral, do conselho de administração, do conselho fiscal e
da comissão a que se refere o artigo 14.º dos estatutos para o
triénio de 2002-2004.

Podem participar na assembleia todos os accionistas que sejam ti-
tulares de acções registadas em seu nome ou depositadas na sede so-
cial ou em estabelecimentos de crédito com a antecedência mínima
de 10 dias sobre a data da assembleia geral.

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Pedro Zea Mantero. 3000019905

TÊXTIL DO MARCO, S. A.

Sede: Zona Industrial de Tuías, Tuías,
Marco de Canaveses

Capital social: € 630 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Marco de
Canaveses sob o n.º 304.

Pessoa colectiva n.º 501534008.

Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade para a reunião da assembleia geral anual, a realizar-se no
próximo dia 26 de Março de 2002, pelas 10 horas e 30 minutos, na
sede social, com a seguinte ordem do dia:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
contas relativos ao exercício de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre a eleição de titulares para o preenchimento
de vagas que ocorram ou tenham ocorrido nos órgãos soci-
ais até à data da assembleia geral.

Ficam à disposição dos Srs. Accionistas, a partir de 11 de Março de
2002, para consulta, na sede social, durante as horas de expediente,
os elementos constantes do artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Advertem-se os Srs. Accionistas para o disposto nos artigos 21.º,
22.º e 23.º do contrato de sociedade.

«ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou deposita-
do nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito, sen-
do ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se re-
vestirem essa forma.

2 � O depósito junto de instituição de crédito conforme a alínea b)
do número anterior e a inscrição referida na alínea c) do mesmo
número têm de ser comprovados por carta emitida por essa institui-
ção que dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data da
realização da assembleia.
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3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
comprovado o depósito ou a inscrição a que se refere o número an-
terior.

ARTIGO 22.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os acci-
onistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar na divisão por 100 do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

ARTIGO 23.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente, outro accionista
ou membro do conselho de administração, mediante carta dirigida ao
presidente da mesa indicando o nome e domicílio do representante,
bem como a data da assembleia.»

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica
fixado o dia 17 de Abril de 2002, à mesma hora e no mesmo local,
para realização da mesma assembleia de accionistas, podendo então
a assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital represen-
tado.

15 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Anabela Matos. 3000019908

HABITAT � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 21-23,
rés-do-chão 1495 Miraflores, Algés

Capital social: € 350 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o
n.º 748

Contribuinte n.º 500132798.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da Habitat � Empreendimentos
Imobiliários, S. A., a reunir-se no dia 27 de Março de 2002, pelas 18
horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

a) Apreciação e votação do relatório e contas do conselho de
administração e do parecer do conselho fiscal relativos ao
exercício de 2001;

b) Tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade.

7 de Janeiro de 2002. � Pelo Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria de Las Mercedes Peña y Moreno. 3000019532

REPOUSO TURÍSTICO � SOCIEDADE PROMOTORA
DE TEMPOS LIVRES, S. A.

Sede: Lagoa de Albufeira, Sesimbra

Capital social: € 166 600

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra sob
o n.º 328.

Pessoa colectiva n.º 501519327.

Assembleia geral ordinária

1.ª CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos da Sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da Repouso Turístico � Sociedade Promotora de
Tempos Livres, S. A., a reunirem em assembleia geral ordinária, a
realizar no próximo dia 23 de Março de 2002, pelas 14 horas e 30
minutos, na sede social, sita na lagoa de Albufeira, Sesimbra, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar, discutir e votar o relatório de contas do conselho
de administração referente ao exercício de 2001, e o res-
pectivo parecer do conselho fiscal;

2.º Ratificação da cooptação de elemento para o conselho de
administração;

3.º Assuntos diversos.

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vítor Manuel Alves Agostinho. 3000019561

REPOUSO TURÍSTICO � SOCIEDADE PROMOTORA
DE TEMPOS LIVRES, S. A.

Sede: Lagoa de Albufeira, Sesimbra

Capital social: € 166 600

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra sob
o n.º 328.

Pessoa colectiva n.º 501519327.

Assembleia geral ordinária

2.ª CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos da Sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da Repouso Turístico � Sociedade Promotora de
Tempos Livres, S. A., a reunirem em assembleia geral ordinária, a
realizar no próximo dia 23 de Março de 2002, pelas 15 horas, na sua
sede social, sita na lagoa de Albufeira, Sesimbra, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

1.º Apreciar, discutir e votar o relatório de contas do conselho
de administração referente ao exercício de 2001, e o res-
pectivo parecer do conselho fiscal;

2.º Ratificação da cooptação de elemento para o conselho de
administração;

3.º Assuntos diversos.

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vítor Manuel Alves Agostinho. 3000019571

ENERSIS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 10.º,
1050-121 Lisboa

Capital social: € 4 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 69 028.

Pessoa colectiva n.º 502030798.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos legais e estatutários, convoco a as-
sembleia geral dos accionistas da ENERSIS � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., para o dia 19 de Março de 2002, pelas
10 horas, na sede da Sociedade, a fim de deliberar sobre os seguintes
assuntos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e sobre as contas do
exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Deliberar e ou ratificar o preenchimento de vagas que, até à

data da realização da assembleia geral, ocorram ou tenham
ocorrido nos órgãos sociais.

Nos termos estatutários, a assembleia geral é constituída por todos
os accionistas com direito a voto, sendo que têm direito a voto os
accionistas que, cumulativamente, sejam possuidores de um mínimo
de 100 acções e tenham esse número de acções, pelo menos, averba-
das ou depositadas como propriedade sua desde o 8.º dia anterior ao
da data prevista para a assembleia.

A cada 100 acções corresponde um voto.
Qualquer accionista pode fazer-se representar nos termos previs-

tos no artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Pedro da Silva Sucena Paiva. 3000019445



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 46 � 23 de Fevereiro de 2002 4045

MUNDINTER � INTERCÂMBIO MUNDIAL
DE COMÉRCIO, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 138,
1069-132 Lisboa

Capital social: € 1 500 000, inteiramente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 22 667.

Pessoa colectiva n.º 500199906.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral anual, a realizar na sede social, em Lisboa, na Avenida de An-
tónio Augusto de Aguiar, 138, no próximo dia 26 de Março de 2002,
pelas 9 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de
administração e o balanço e contas relativos ao exercício de
2001;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos do exercício de 2001;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade, com a amplitude prevista na lei, desig-
nadamente na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º do Código das
Sociedades Comerciais;

Ponto 4 � Deliberar sobre o pedido de renúncia apresentado pelo
vogal efectivo do conselho fiscal ao respectivo cargo e, para
o preenchimento da vaga, deliberar sobre a eleição do novo
vogal efectivo do conselho fiscal, para exercer funções até ao
fim do mandato em curso (2000-2003);

Ponto 5 � Deliberar sobre o aumento do número de membros
do conselho de administração de três para cinco, ao abrigo do
artigo 11.º, n.º 1, dos estatutos da sociedade, e, em consequ-
ência, deliberar sobre a eleição de dois novos administradores,
para exercerem funções até ao fim do mandato em curso
(2000-2003);

Ponto 6 � Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a
sociedade.

O relatório de gestão, os restantes documentos de prestação de
contas apresentados pelo conselho de administração, o parecer do
conselho fiscal, a certificação legal das contas e o parecer do revisor
oficial de contas relativos ao exercício de 2001, a proposta de apli-
cação dos resultados, bem como os nomes completos e qualificações
profissionais das duas pessoas a propor para os cargos de membros do
conselho de administração e da pessoa a propor para o cargo de vogal
efectivo do conselho fiscal, encontram-se à disposição dos Srs. Acci-
onistas, para consulta, na sede social, dentro das horas de expediente,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais.

O direito de assistir à assembleia geral e participar nos seus traba-
lhos, nomeadamente exercendo o direito de voto, é reservado aos
Srs. Accionistas que possuírem, pelo menos, 100 acções, que corres-
ponderão a um voto (artigo 10.º dos estatutos da sociedade).

Para participar nesta assembleia geral, devem os Sr. Accionistas
averbar, registar ou depositar as suas acções na sociedade antes da
data designada para a sua realização.

O depósito em instituições de crédito das acções tem de ser com-
provado por carta emitida por essas instituições, desde que a mesma
dê entrada na sociedade antes da realização da assembleia geral.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Henrique Fonseca Mendes. 3000019240

SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Calçada da Estrela, 83, rés-do-chão, 1200-661 Lisboa

Capital social: € 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 42 516, no livro C-105.

Contribuinte n.º 500274924.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco os Srs. Accionistas da Sociedade acima identificada para se

reunirem em assembleia geral, na sede social, pelas 18 horas do dia
26 de Março de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e as contas relativas ao exercício de 2001, bem
como sobre o parecer do conselho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Eleição dos membros do conselho de administração, do con-

selho fiscal e da mesa da assembleia geral para o triénio de
2002-2004.

28 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia,
Carlos Manuel Botelho de Queiroz Franco Falcão. 3000019180

PEC-NORDESTE � INDÚSTRIA DE PRODUTOS
PECUÁRIOS DO NORTE, S. A.

Sede: Cachão, Frechas, Mirandela

Capital social: € 5 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mirandela sob
o n.º 374.

Pessoa colectiva n.º 502869100.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, convoco a assembleia geral de accionistas
da PEC-Nordeste � Indústria de Produtos Pecuários do Norte, S. A.,
para se reunir no Auditório Municipal de Mirandela, pelas 15 horas
do dia 21 de Março de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas apresenta-
das pelo conselho de administração relativos ao exercício
de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Nos termos do artigo 10.º do contrato de sociedade, terão direito
a tomar parte na assembleia geral os accionistas com direito a voto,
ou seja, os titulares de pelo menos 10 acções que até ao início da
reunião as tenham averbado em seu nome no livro de registo da so-
ciedade ou comprovem tê-las depositado em instituição de crédito.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Alberto Ferraz Sousa Ataíde Pavão. 3000019173

PROJECTOPLANO, CONSULTORES ECONÓMICOS, S. A.

Sede social: Rua de Pinheiro Chagas, 19-A, sala 307,
1050 Lisboa

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 54 485.

Contribuinte n.º 500913056.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoca-se a assembleia geral
ordinária da sociedade PROJECTOPLANO, Consultores Económicos,
S. A., para se reunir em Lisboa, no Largo de Santos, 9, 2.º, esquerdo,
no dia 26 de Março de 2002, pelas 18 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4.º Deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse para a

sociedade.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário Nunes da Silva. 3000019117
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COMPANHIA DE CARTÕES DO CÁVADO, S. A.

Sede: Ruães, Braga

Capital social: € 887 864

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o
n.º 850.

Pessoa colectiva n.º 500068452.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco para reunião às 15 ho-
ras do dia 27 de Março de 2002 a assembleia geral anual desta soci-
edade, na sua sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Tomar conhecimento do número de membros do conselho
de administração e pronunciar-se sobre a escolha dos accio-
nistas para o preenchimento das duas novas vagas, nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 6.º e seu parágrafo primeiro
dos estatutos;

5.º Deliberar sobre a remuneração dos membros dos corpos so-
ciais.

A participação na assembleia geral e o exercício do direito
de voto são sujeitos aos requisitos legais e do contrato de soci-
edade.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Pedro de Oliveira Collares Pereira. 3000019476

DILOP CHARCUTARIA � COZIDOS E FUMADOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a as-
sembleia geral ordinária da sociedade DILOP Charcutaria � Cozidos
e Fumados, S. A., com sede na Asseiceira Grande, 2665-501 Venda
do Pinheiro, pessoa colectiva n.º 501383638, com o capital social
de € 159 950 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Mafra sob o n.º 569, para o dia 27 de Março de 2002, pelas 14 ho-
ras e 30 minutos, nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-
-314 Milharado, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único relativos ao
exercício de 2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2002.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

b) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-
-se, nesse caso, representar por um só deles e devendo
disso avisar o presidente da mesa da assembleia geral com
três dias de antecedência sobre a data marcada para a as-
sembleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no artigo
289.º do Código das Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel Silva Arribança. 3000019234

DILOP � ALIMENTOS DO SUL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a as-
sembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Alimentos do Sul,
S. A., com sede na Avenida de Portugal, Póvoa da Galega, 2665-357
Milharado, pessoa colectiva n.º 502496142, com o capital social de
€ 300 000 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Mafra sob o n.º 1075, para o dia 27 de Março de 2002, pelas 15 ho-
ras, nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-314 Milhara-
do, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único relativos ao
exercício de 2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2002.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

b) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-se,
nesse caso,  representar por um só deles e devendo disso
avisar o presidente da mesa da assembleia geral com três dias
de antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no artigo
289.º do Código das Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel Silva Arribança. 3000019236

DILOP � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a as-
sembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Produtos Alimenta-
res, S. A., com sede na Avenida de Portugal, Póvoa da Galega, 2665-
-357 Milharado, pessoa colectiva n.º 501488227, com o capital social
de € 9 041 830 e matriculada na Conservatória do Registo Comerci-
al de Mafra sob o n.º 652, para o dia 27 de Março de 2002, pelas
14 horas, nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-314 Mi-
lharado, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único relativos ao
exercício de 2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2002.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

b) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-se,
nesse caso,  representar por um só deles e devendo disso
avisar o presidente da mesa da assembleia geral com três dias
de antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da sociedade, e
às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e do-
cumentos previstos na lei, designadamente os mencionados no arti-
go 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel Silva Arribança. 3000019235
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DILOP, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a as-
sembleia geral ordinária da sociedade DILOP, Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., com sede na Avenida de Portugal, Pó-
voa da Galega, 2665-357 Milharado, pessoa colectiva n.º 502522623,
com o capital social de € 11 425 000 e matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Mafra sob o n.º 1088, para o dia
27 de Março de 2002, pelas 16 horas, nas instalações sitas na Quin-
ta do Munhoz, 2665-314 Milharado, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único relativos ao
exercício de 2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4.º Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2002.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

b) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-se,
nesse caso,  representar por um só deles e devendo disso
avisar o presidente da mesa da assembleia geral com três dias
de antecedência sobre a data marcada para a assembleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da Sociedade,
e às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e
documentos previstos na lei, designadamente os mencionados no ar-
tigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel Silva Arribança. 3000019232

DILOP � TRANSPORTES, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do contrato de sociedade e do disposto nos artigos 375.º
e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é convocada a as-
sembleia geral ordinária da sociedade DILOP � Transportes, S. A.,
com sede na Avenida de Portugal, Póvoa da Galega, 2665-357 Mi-
lharado, pessoa colectiva n.º 500701024, com o capital social de
€ 331 175 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Mafra sob o n.º 376, para o dia 27 de Março de 2002, pelas 15 horas
e 30 minutos, nas instalações sitas na Quinta do Munhoz, 2665-314
Milharado, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e
as contas do exercício apresentados pelo conselho de admi-
nistração e o relatório e parecer do fiscal único relativos ao
exercício de 2001;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Eleição dos órgãos sociais para o ano de 2002.

Requisitos para participação na assembleia geral e exercício do di-
reito de voto:

a) Só poderão participar na assembleia os accionistas com di-
reito de voto, cabendo um voto a cada 100 acções;

b) Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções poderão agrupar-se, por forma a obtê-lo, fazendo-se,
nesse caso, representar por um só deles e devendo disso
avisar o presidente da mesa da assembleia geral com três
dias de antecedência sobre a data marcada para a assem-
bleia.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estão à
disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede da Sociedade,
e às horas do respectivo expediente, os elementos informativos e
documentos previstos na lei, designadamente os mencionados no ar-
tigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel Silva Arribança. 3000019229

SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA DO HOTEL ROMA, S. A.

Sede: Avenida de Roma, 33, Lisboa

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 42 968.

Contribuinte n.º 500255490.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 28.º dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral ordinária, no próximo dia 27
de Março de 2002, pelas 18 horas e 30 minutos, na sede social da
Sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço, contas e pa-
recer do conselho fiscal referentes ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais (mesa da assembleia

geral, conselho fiscal e conselho de administração) para o
triénio de 2002-2004.

8 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Zita Teresa da Silva Moreira Lopes de Seabra Marto.

3000019225

ROMAINVESTE � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Avenida de Roma, 33, Lisboa

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 705.

Contribuinte n.º 502156015.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 19.º dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral ordinária, no próximo dia 27
de Março de 2002, pelas 15 horas, na Avenida de Roma, 33, em
Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço, contas e pa-
recer do conselho fiscal referentes ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

8 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Cristina Maria Santos Marto Sampaio. 3000019221

MILÉNIO ABERTO � PUBLICIDADE E MARKETING
COMPORTAMENTAL, S. A.

Sede social: Avenida das Descobertas, 59, piso 4, Galerias
Alto da Barra, Oeiras

Capital social: € 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 12 374/Oeiras.

Contribuinte n.º 500064261.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 46 � 23 de Fevereiro de 20024048

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, são convocados os
Srs. Accionistas da Milénio Aberto � Publicidade e Marketing Com-
portamental, S. A., para se reunirem em assembleia geral no dia 27
de Março de 2002, pelas 18 horas e 30 minutos, na sua sede, Aveni-
da das Descobertas, 59, piso 4, Galerias Alto da Barra, Oeiras, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão,
balanço e contas relativos ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscaliza-

ção da sociedade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo
376.º e do artigo 455.º, ambos do Código das Sociedades
Comerciais;

4.º Eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005; e
5.º Tratar, discutir ou deliberar sobre qualquer outro assunto de

interesse da sociedade, ficando a realização das deliberações
condicionada a que se encontrem presentes ou representa-
dos os accionistas detentores da totalidade do capital social
e estejam de acordo nas matérias e assuntos a serem objecto
de deliberação.

Segundo informação do conselho de administração, o relatório de
gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2000 e os respec-
tivos documentos de prestação de contas encontram-se à disposição
dos Srs. Accionistas na sede da sociedade durante as horas de expedi-
ente.

Nos termos do contrato de sociedade, só podem participar nas
votações os Srs. Accionistas que tenham direito a, pelo menos, um
voto, para tanto sendo necessário que sejam possuidores de, pelo
menos, 100 acções, registadas em seu nome no livro de registos de
acções da sociedade ou depositadas em estabelecimento bancário, com
a antecedência mínima de 10 dias, sobre a data da assembleia geral,
devendo nesta última situação ser presente até ao início da reunião
da assembleia geral uma carta ou faxe do estabelecimento bancário
atestando, para efeitos do accionista titular poder estar presente na
assembleia geral ora convocada, que as acções ali se encontram depo-
sitadas em seu nome e que não serão movimentadas até ao dia 26 de
Julho do corrente ano.

Atendendo às alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 250/
96, de 24 de Dezembro, quanto ao reconhecimento notarial de as-
sinaturas, as cartas de representação emitidas por accionistas pes-
soas singulares deverão ser por estas assinadas e conter a indicação
feita pelo signatário do número, data e entidade emitente do res-
pectivo bilhete de identidade ou de documento equivalente emitido
pela autoridade competente de um dos países da União Europeia ou
do passaporte.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Fernando Orozco Paneiro. 3000019201

COMPANHIA AURIFÍCIA, S. A.

Sede: Rua dos Bragas, 230, 4050-122 Porto

Capital social: € 50 400

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 6519.

Contribuinte n.º 500530009.

Assembleia geral especial

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da Companhia Aurifícia, S. A., para se reunirem em assembleia geral
especial, que terá lugar na sede social, pelas 16 horas do dia 27 de
Março de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

Proceder a eleições gerais.

Nos mesmos termos, poderão tomar parte na assembleia geral:

a) Os detentores de, pelo menos, 1 acção nominativa, cujo
nome conste no livro de registo da sociedade, até 15 dias
antes da data da assembleia geral, ou os detentores de, pelo
menos, 1 acção ao portador que façam prova, com a mes-

ma antecedência, de que a(s) têm depositada(s) em seu nome
numa instituição financeira que declare não as transaccionar
até ao dia desta assembleia geral ou nos arquivos desta Com-
panhia com a mesma antecedência;

b) As pessoas colectivas deverão comunicar ao presidente da
mesa até às 18 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixa-
do para a reunião da assembleia geral o nome de quem as
representa.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Nunes Martins de Sousa, em representação do
Banco Comercial Português, S. A. 3000018466

COMPANHIA AURIFÍCIA, S. A.

Sede: Rua dos Bragas, 230, 4050-122 Porto

Capital social: € 50 400

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 6519.

Contribuinte n.º 500530009.

Assembleia geral anual dos accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da Companhia Aurifícia, S. A., para se reunirem em assembleia geral
anual, que terá lugar na sede social, pelas 15 horas do dia 27 de Mar-
ço de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar e votar o relatório de gestão e o baçanço e contas
do exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta da direcção de aplicação de resul-
tados;

3.º Proceder à apreciação geral de administração e fiscalização
da sociedade.

Nos mesmos termos, poderão tomar parte na assembleia geral:

a) Os detentores de, pelo menos, 1 acção nominativa, cujo
nome conste no livro de registo da sociedade, até 15 dias
antes da data da assembleia geral, ou os detentores de, pelo
menos, 1 acção ao portador que façam prova, com a mes-
ma antecedência, de que a(s) têm depositada(s) em seu nome
numa instituição financeira que declare não as transaccionar
até ao dia desta assembleia geral ou nos arquivos desta Com-
panhia com a mesma antecedência;

b) As pessoas colectivas deverão comunicar ao presidente da
mesa até às 18 horas do penúltimo dia útil anterior ao fixa-
do para a reunião da assembleia geral o nome de quem as
representa.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Nunes Martins de Sousa, em representação do
Banco Comercial Português, S. A. 3000018480

DIF � INFORMAÇÃO CAMBIAL E DE MERCADOS, S. A.

Sede: Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 452, 1.º, Porto

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 830.

Pessoa colectiva n.º 502894679.

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da DIF � Informação Cambial e de Mercados, S. A., para se reuni-
rem em assembleia geral no próximo dia 8 de Março de 2002, pelas
18 horas, na sede social da sociedade, sita na Rua do Engenheiro
Ferreira Dias, 452, 1.º, na cidade do Porto, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, o balanço e as contas do exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
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4.º Deliberar sobre a relação de domínio com a sociedade DIF
BROKER � Sociedade Corretora, S. A., para efeitos do n.º 2
do artigo 489.º do Código das Sociedades Comerciais;

5.º Deliberar sobre a participação da sociedade no aumento do
capital da sociedade DIF BROKER � Sociedade Corretora,
S. A.;

6.º Deliberar sobre a eleição de um novo membro do conselho
de administração.

Os elementos referidos no n.º 1 do artigo 289.º do Código das So-
ciedades Comerciais serão colocados à disposição dos senhores acci-
onistas, no prazo legalmente estabelecido.

Podem participar na assembleia geral os accionistas com direito
de voto possuidores de acções e que até oito dias antes da realização
da assembleia as tenham registado em seu nome nos livros da soci-
edade ou depositado em cofres da sociedade ou de instituições de
crédito.

O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado por
carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se comunica-
rem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral, por
escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem com-
provado o depósito a que se refere o parágrafo anterior.

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

4 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Bernardo Maria Aranha da Gama Lobo Xavier.

3000018447

METALOCAR � INDÚSTRIA DE METALOMECÂNICA, S. A.

Sede: Pedreiro, Gatão, 4600-632 Amarante

Capital social: € 1 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 205.

Pessoa colectiva n.º 500806977.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e do Código das Sociedades Comerciais
(artigo 376.º), convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em as-
sembleia geral, na sede e domicílio social, no próximo dia 22 de Março,
pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício;

3.º Proceder à apreciação geral dos actos da administração e
fiscalização da sociedade no ano de 2001;

4.º Eleição dos novos corpos sociais para o triénio de 2002-
-2005.

Nos termos do artigo 11.º dos estatutos, terão direito a participar
na assembleia os accionistas que tenham as acções averbadas ou de-
positadas numa instituição de crédito ou registadas nos termos legais
até 15 dias antes da reunião.

Cada 100 acções concedem direito a um voto.
Os accionistas sem direito de voto não podem assistir às assem-

bleias gerais, sem prejuízo do direito de se agruparem e fazerem-se
representar para o efeito nos termos legais aplicáveis.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Alves de Castro Tavares. 3000018346

GALVACAR � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
E GALVANIZAÇÃO, S. A.

Sede: Pedreiro, Gatão, 4600-632 Amarante

Capital social: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante sob
o n.º 344.

Pessoa colectiva n.º 501666079.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e do Código das Sociedades Comerciais
(artigo 376.º), convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em as-
sembleia geral, na sede e domicílio social, no próximo dia 22 de Março,
pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício;

3.º Proceder à apreciação geral dos actos da administração e
fiscalização da sociedade no ano de 2001.

Nos termos do artigo 11.º dos estatutos, terão direito a participar
na assembleia os accionistas que tenham as acções averbadas ou de-
positadas numa instituição de crédito ou registadas nos termos legais
até 15 dias antes da reunião.

Cada 500 acções concedem direito a um voto.
Os accionistas sem direito de voto não podem assistir às assem-

bleias gerais, sem prejuízo do direito de se agruparem e fazerem-se
representar para o efeito nos termos legais aplicáveis.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Ricardo Alves de Castro Tavares. 3000018356

IBERMETAIS � INDÚSTRIA DE TREFILAGEM, S. A.

Sede: Apartado 8, 4594-908 Freamunde

Capital social: € 1 900 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Paços de Fer-
reira sob o n.º 47.

Contribuinte n.º 500135932.

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º
do Código das Sociedades Comerciais, são convocados os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral no próximo
dia 27 de Março, pelas 14 horas e 30 minutos, na sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Apreciação geral da administração da sociedade e fiscaliza-

ção.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Carlos Braga Rego. 3000017917

RAMIRO AUGUSTO DO VALE, S. A.

Sede: Parque Industrial de Coimbrões, lote 69-70,
3500-886 Viseu

Capital social realizado: € 4 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 277.

Pessoa colectiva n.º 500226725.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral, na sede social, no dia 23
de Março de 2002, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Nos termos do contrato de sociedade, a cada 100 acções corres-
ponde um voto.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Isidro Simões Pereira. 3000016613



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 46 � 23 de Fevereiro de 20024050

RAMIRO AUGUSTO DO VALE, S. A.

Sede: Parque Industrial de Coimbrões, lote 69-70,
3500-886 Viseu

Capital social realizado: € 4 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 277.

Pessoa colectiva n.º 500226725.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária, na sede
social, no dia 23 de Março de 2002, pelas 11 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Alteração da constituição do conselho de administração,
passando de três para cinco membros, sendo que os dois
novos membros a eleger terminarão o seu mandato na data
em que termina o mandato do conselho de administração
inicialmente eleito;

2.º Eleição do membro suplente do conselho de administração,
que até ao momento não foi eleito;

3.º Tratar de outros assuntos de interesse para a sociedade.

Nos termos do contrato de sociedade, a cada 100 acções corres-
ponde um voto.

8 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Isidro Simões Pereira. 3000016608

COMERLUSA � COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Adriano Lucas, Eiras, 3020 Coimbra

Capital social: € 561 375

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 3283.

Contribuinte n.º 501593500.

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e legais, convocam-se os Srs. Accionistas
para se reunirem em assembleia geral, na sede social, localizada na
Estrada de Eiras, em Coimbra, às 16 horas do dia 23 de Março de
2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

2.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2001;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004.

Nota. � Nos termos do artigo 289.º, n.º 1, alínea e), do Código
das Sociedades Comerciais, o relatório de gestão e as contas e demais
documentação de prestação de contas encontram-se à disposição dos
Srs. Accionistas, na sede da sociedade, a partir de 16 de Março de
2002.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel de Oliveira Rodrigues. 3000018353

NUNO & GRADEÇO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Paraimo, Apartado 16, 3781-908 Sangalhos

Capital social: € 1 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o
n.º 111.

Contribuinte n.º 500204799.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas de Nuno & Gradeço � Materiais de
Construção, S. A., com sede no lugar do Paraimo, freguesia de Sanga-

lhos, concelho de Anadia, pessoa colectiva n.º 500204799, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Anadia sob o n.º 111,
com o capital social de € 1 400 000, para a reunião da assembleia
geral anual, a realizar na sede social no dia 26 de Março de 2002,
pelas 18 horas, com a seguinte ordem do dia:

1.º Apresentação, discussão e votação do relatório e contas do
exercício de 2001;

2.º Votação da proposta de aplicação dos resultados;
3.º Apreciação da administração e fiscalização da sociedade;
4.º Venda de acções propriedade da sociedade ao accionista que

fizer a melhor oferta;
5.º Eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio de

2002-2004.

A participação e o exercício do direito de voto rege-se pelos arti-
gos 17.º a 20.º do pacto social.

11 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Gabriela Rosa Gradeço. 3000018343

RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral
ordinária da sociedade anónima Rodoviária da Beira Litoral, S. A.,
pessoa colectiva n.º 502550414, com o capital social de
€ 60 008 349,22, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Coimbra sob o n.º 4476, para se reunir na sede social, à
Avenida de Fernão de Magalhães, edifício da Rodoviária em
Coimbra, no dia 22 de Março de 2002, às 18 horas, com a seguin-
te ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores e o

fiscal único e fixar remunerações.

Sem prejuízo do direito de agrupamento, contar-se-á um voto por
cada 100 acções e só os accionistas titulares de direito a voto podem
participar na assembleia.

7 de Fevereiro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000018592

DAVION � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, S. A.

Sede: Catraia de São Paio, freguesia de São Paio de Grama-
ços, concelho de Oliveira do Hospital

Capital social: € 850 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do
Hospital sob o n.º 546.

Pessoa colectiva n.º 503116289.

CONVOCATÓRIA

Vimos por este meio convocar os Srs. Accionistas para a assem-
bleia geral, a realizar na sede da empresa, em Catraia de São Paio,
Oliveira do Hospital, no próximo dia 27 de Março de 2002, pelas 17
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Aprovação do relatório de gestão, balanço e contas da soci-
edade relativos ao exercício de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Avisam-se os Srs. Accionistas de que o exercício do direito de voto
se encontra condicionado à titularidade mínima de 100 acções, con-
forme o previsto no artigo 8.º do contrato de sociedade, bem como,
nos termos do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, se
informa que os documentos de prestação de contas se encontram à
disposição de todos os accionistas interessados, na sede da sociedade,
podendo ser consultados durante as horas de expediente.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nuno Tavares. 3000018715
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ANTÓNIO MARIA VELOSO & COMPANHIA, S. A.

Sede: Catraia de São Paio, Oliveira do Hospital

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do
Hospital sob o n.º 149.

Pessoa colectiva n.º 500025150.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e contratuais em vigor, convocam-se os Srs. Ac-
cionistas para a assembleia geral, a realizar no próximo dia 27 de
Março de 2002, pelas 14 horas, na sede social, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão, balan-
ço e contas da sociedade relativos ao exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Avisam-se os Srs. Accionistas de que o exercício do direito de voto
se encontra condicionado à titularidade mínima de 1000 acções, con-
forme o previsto no artigo 6.º do contrato de sociedade, bem como,
nos termos do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, se
informa que os documentos de prestação de contas se encontram à
disposição de todos os accionistas interessados, na sede da sociedade,
podendo ser consultados durante as horas de expediente.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Assembleia Geral, Nuno
Tavares. 3000018718

RECHAPAL � SOCIEDADE DE RECHAPAGEM
E RECAUCHUTAGEM DE ALVAIÁZERE, S. A.

Sede: Quinta da Rosa, 3250-101 Alvaiázere

Capital social: 75 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere sob
o n.º 9, a fl. 5 v.º

Contribuinte n.º 500228442.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais e
do artigo 17.º dos estatutos, convoco a assembleia geral da sociedade
anónima RECHAPAL � Sociedade de Rechapagem e Recauchutagem
de Alvaiázere, S. A., contribuinte n.º 500228442, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere sob o n.º 9, a reu-
nir no dia 23 de Março de 2002, pelas 17 horas e 30 minutos, na
sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º:

a) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de ges-
tão, balanço e contas do conselho de administração
da Sociedade referentes ao exercício de 2001;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

c) Apreciação geral da administração e fiscalização da
Sociedade;

2.º Analisar qualquer outro assunto de interesse social.

Nos termos do artigo 289.º, n.º 1, alínea e), podem ser consultados
pelos Srs. Accionistas, na sede da empresa, a partir da data da publi-
cação desta convocatória, o relatório de gestão e contas e demais
documentos.

11 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Gomes Rodrigues. 1000035086

MINAS E METALURGIA, S. A.

Sede: Lugar do Palhal, Albergaria-a-Velha

Capital social: € 1 646 700

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-
-Velha sob o n.º 2 do livro C.

Pessoa colectiva n.º 500193592.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais e
em conformidade com as disposições estatutárias, convoco a assem-
bleia geral anual de Minas e Metalurgia, S. A., para o dia 27 de Março
de 2002, pelas 15 horas e 30 minutos, na sua sede social, no lugar do
Palhal, em Albergaria-a-Velha, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4.º Eleição de novos administradores.

Têm voto na assembleia geral, podendo nela discutir e votar, os
accionistas que tiverem direito a, pelo menos, um voto.

Para o efeito de participação na assembleia geral, a qualidade de
accionista prova-se:

Para os titulares de acções nominativas, pelo registo no compe-
tente livro;

Para os titulares de acções ao portador, pelo depósito dos títu-
los numa instituição bancária ou na sede da sociedade.

Os registos e depósitos devem ser efectuados até cinco dias úteis
antes do designado para a reunião.

7 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Pedro Dantas de Azeredo Perdigão. 1000035135

SPIDOURO � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DE EMPRESAS
E INVESTIMENTO DO DOURO E TRÁS-OS-MONTES, S. A.

Sede: Rua da Cidade de Espinho, 24-A, 5000-611 Vila Real

Capital social: € 901 942,50

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Real sob
o n.º 1291/97.

Contribuinte n.º 503931187.

CONVOCATÓRIA

Fernando António de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar, presi-
dente da mesa da assembleia geral da sociedade SPIDOURO � So-
ciedade de Promoção de Empresas e Investimento do Douro e Trás-
-os-Montes, S. A., convoca, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º dos
estatutos, a pedido do conselho geral, os accionistas da empresa para
uma assembleia geral extraordinária, a ter lugar no próximo dia 25 de
Fevereiro de 2002, pelas 15 horas, na sede social, sita na Rua da Cidade
de Espinho, 24-A, em Vila Real, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Análise da situação da SPIDOURO face à previsí-
vel necessidade de aplicação do artigo 35.º do Código das So-
ciedades Comerciais, que entrou em vigor a 4 de Setembro de
2001.

Os documentos a que se refere o artigo 289.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais estão à disposição dos accionistas na sede da
Sociedade durante as horas de expediente e a partir de 15 dias antes
da data designada para a assembleia.

A participação na assembleia geral e o exercício do direito de voto
são atribuídos aos accionistas que forem detentores de, no mínimo,
100 acções averbadas ou registadas em seu nome nos livros da Soci-
edade ou depositadas em instituição de crédito e dele façam prova. A
cada grupo de 100 acções corresponde um voto. Independentemente
do número de acções que detiver, não poderá nenhum accionista
exprimir mais de 10 % dos votos correspondentes à totalidade do
capital social subscrito. Todos os arredondamentos dos votos que
caibam aos accionistas são determinados por defeito.

7 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando António de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar.

1000035119

ALMOURA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Calçada de Ribeiro Santos, 19, 2.º, Lisboa

Capital social: € 298 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1159/891212.

Pessoa colectiva n.º 502116889.
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Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco a assem-
bleia geral anual da sociedade para se reunir, na sede social, no dia 25
de Março de 2002, pelas 10 horas, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório do conselho de administração e
as contas do exercício de 2001, bem como o relatório do
conselho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização.

Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do contrato de sociedade, a cada
100 acções corresponde um voto.

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Avelino Monteiro dos Santos. 3000019672

SUBLOC � LOCAÇÃO DE SUBMARINOS, S. A.

Sede: Avenida de Júlio Dinis, 9, 1050 Lisboa

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Sec-
ção) sob o n.º 9884.

Pessoa colectiva n.º 504721291.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os accionistas da SUBLOC � Locação de Sub-
marinos, S. A., para a assembleia geral anual no próximo dia 27 de
Março de 2002, às 10 horas, nas instalações da EMPORDEF � Em-
presa Portuguesa de Defesa (SGPS), S. A., sitas na Rua de Laura Al-
ves, 4, 5.º, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004.

Os textos das propostas e os documentos a submeter à apreciação da
assembleia geral ficam, nos termos legais, à disposição dos accionistas
nas instalações da EMPORDEF, acima identificadas.

Têm direito de voto os accionistas que, cumulativamente, reúnam
as seguintes condições:

a) Titularidade de um número de acções não inferior a 100;
b) Tenham as acções averbadas ou depositadas na sociedade ou

em qualquer intermediário financeiro com a antecedência de,
pelo menos, 10 dias em relação à data da reunião.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Ribeiro Sérvulo Correia. 3000019708

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: € 3 519 496,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Pessoa colectiva 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-se em as-
sembleia geral na sede social, sita no Hotel le Meridien Penina Golf
& Resort, no dia 27 de Março de 2002, pelas 12 horas, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e o parecer do fiscal único relativos ao ano de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;

4.º Aprovar a dissolução da sociedade SOSTIMO � Sociedade
de Gestão Imobiliária, L.da, nomeando o administrador-de-
legado, Fernando Martins Vaz Chabert, para representar a
Sociedade na assembleia geral da SOSTIMO � Sociedade de
Gestão Imobiliária, L.da, onde se delibere a dissolução da
Sociedade e na escritura pública de dissolução, bem como,
na assembleia geral e na escritura pública, em representação
da Sociedade, deliberar quanto ao destino dos bens, aprovar
as contas, nomear liquidatário Joaquim da Costa Palma, es-
tabelecer o prazo de três anos para liquidação da Sociedade
e demais deliberações que forem de lei, para a conclusão desse
fim.

Conforme o artigo 13.º do contrato da Sociedade, os Srs. Accio-
nistas que pretendam participar na assembleia geral deverão, até 10
dias antes da data marcada para a respectiva reunião, ter as suas ac-
ções registadas no livro da Sociedade ou depositadas, conforme sejam
nominativas ou ao portador.

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 3000019675

COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 27, 1250-008 Lisboa

Capital social: 1 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2859.

Pessoa colectiva n.º 500926980.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos da sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral ordinária, na
sede social, no dia 26 de Março de 2002, pelas 18 horas, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Tomar conhecimento das diligências efectuadas pelo conse-

lho de administração com vista à reprivatização do capital
social da sociedade;

5.º Deliberar acerca das diligências referidas no número anterior;
6.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-

-2004;
7.º Deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse para a

sociedade.

De acordo com os estatutos da sociedade, poderão participar na
assembleia os accionistas que sejam titulares de 100 ou mais acções
averbadas em seu nome, cuja titularidade seja documentada por carta
emitida por instituição de crédito a cuja guarda as acções estejam
confiadas.

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

14 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fundo de Garantia Automóvel, representado por Francisco
Plácido Salema Côrte-Real. 3000019673

AVISOS

NOVA EMPRESA INDUSTRIAL DE CURTUMES, S. A.

Sede: Rua do Amial, 831, 4200-062 Porto

Capital social: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 5093.

Contribuinte n.º 500203482.
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Anúncio

Aumento de capital � direito de preferência
na subscrição

Em assembleia geral realizada em 4 de Fevereiro de 2002, foi de-
liberado um aumento de capital da sociedade de € 2 400 000, por
entradas em dinheiro, representado por 480 000 acções com o valor
nominal de € 5 cada uma, podendo os Srs. Accionistas exercer a
preferência nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 458.º do Código das

Sociedades Comerciais, no prazo mínimo estabelecido no n.º 3 do
artigo 459.º do mesmo Código, ou seja, 15 dias contados da publica-
ção do presente anúncio.

Nesta conformidade, deverão os Srs. Accionistas que pretendam
exercer o direito de preferência na subscrição, nas condições delibe-
radas, fazê-lo no referido prazo de 15 dias a contar da publicação deste
anúncio.

7 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Jorge Carneiro Dias da Silva. 3000017339
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