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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Garcia de Orta

Anúncio

Concurso público n.º 1.039/2002 (n.º 1 do artigo 87.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Garcia de Orta, Avenida
do Prof. Torrado da Silva, Pragal, 2801-951 Almada (telefone:
212940294; telefax: 212957004).

2 � Objecto do concurso público:

a) Descrição dos bens e categoria � gases medicinais e mistu-
ras laboratoriais;

b) Quantidades � de acordo com o estabelecido nas cláusulas
especiais do caderno de encargos;

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

3 � Local de entrega � o indicado no n.º 1.
4 � Duração do contrato � até ao final do ano de 2002.
5 e 6 � [...]
7 � São admitidas propostas parciais.
8 � Não são aceites propostas que apresentem alterações de cláu-

sulas do caderno de encargos, bem como de propostas variantes.
9 e 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 16 horas de qualquer dia útil, no pra-
zo a seguir indicado.

b) O pedido deverá ser efectuado até ao dia 22 de Julho de 2002.
c) Os documentos referidos na alínea a) serão fornecidos median-

te o pagamento prévio de 39,90 euros, acrescido do IVA à taxa le-
gal em vigor, na Tesouraria do Hospital de Garcia de Orta.

12 � a) As propostas devem ser dirigidas ao conselho de admi-
nistração da entidade indicada no n.º 1.

b) Data e hora limite de apresentação das propostas � 29 de Julho
de 2002, às 17 horas e 30 minutos.

c) As propostas devem ser redigidas em português.
13 � O acto público de abertura de propostas terá lugar às 10 horas

e 30 minutos do dia 30 de Julho de 2002, no Serviço de Aprovisio-
namento da entidade mencionada no n.º 1, podendo assistir todas as
pessoas interessadas.

14 � Critérios de adjudicação � conforme o n.º 9 do respectivo
programa do concurso.

15 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as condições das
suas propostas no prazo mínimo de 90 dias contados a partir da data
do acto público de abertura.

16 � O pagamento será efectuado mensalmente e no prazo má-
ximo de 150 dias após a data de cada facturação.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � [...]
19 � Data de envio deste anúncio para publicação no Diário da

República � 18 de Junho de 2002.
20 � Data de recepção deste anúncio, para publicação, na Im-

prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Junho de 2002.

17 de Junho de 2002. � A Chefe de Repartição, Maria Celisa
Borges. 3000060005

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO
Casa Pia de Lisboa

Anúncio

Concurso n.º 230/B-2002 � «Aquisição de livros
e manuais escolares para o ano lectivo de 2002-2003»

1 � Entidade contratante � Casa Pia de Lisboa, instituto públi-
co de assistência a menores, pessoa colectiva n.º 501390642, com
Provedoria na Avenida do Restelo, 1, 1449-008 Lisboa (telefone:
213614000; fax: 213627165).

2 � Categoria da aquisição de livros escolares � aquisição de li-
vros e manuais escolares para o ano lectivo de 2002-2003 (CPA �
subcategorias 22.11.10 e 21.23.13, livros, brochuras e impressos
semelhantes e outro papel e cartão, dos tipos utilizados para escrita,
impressão ou outros fins gráficos, impressos, gofrados ou perfura-
dos), com um valor total estimado em 130 000 euros.

3 � Entidades contratadas � pessoas colectivas ou singulares
especializadas em artigos de livraria, papelaria, etc. (CPA � subca-
tegorias 22.11.10 e 21.23.13), devidamente credenciadas para o efeito
e cuja actividade esteja legalmente autorizada.

5 � Requisitos exigíveis aos concorrentes:
5.1 � Os concorrentes devem:

a) Dar cumprimento ao exigido nas alíneas a), b) e c) do ar-
tigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e ar-
tigo 3.º do disposto no Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de
Setembro;

b) Fazer prova de autorização legal para a comercialização de
artigos de livraria, papelaria, etc.;

c) Apresentar declaração de aceitação de todas as cláusulas
jurídicas e técnicas do concurso constantes do caderno de
encargos.

6 � Pedidos do programa do concurso e caderno de encargos �
o programa do concurso e o caderno de encargos podem ser adqui-
ridos na Divisão de Aprovisionamento da Provedoria da Casa Pia de
Lisboa, sito na Avenida do Restelo, 1, 1449-008 Lisboa (telefone:
213614000, ext. 202/8; fax: 213627165), todos os dias úteis, das
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9 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, a partir da data da
publicação deste aviso no Diário da República e até ao fim do pri-
meiro terço do prazo fixado para a entrega das propostas.

7 � Informações � as informações e os pedidos de esclarecimen-
tos considerados necessários devem ser solicitados por escrito à
Divisão de Aprovisionamento, acima identificada, dentro do primeiro
terço do prazo fixado para a apresentação das propostas.

Os esclarecimentos serão prestados por escrito até ao fim do se-
gundo terço do prazo fixado para apresentação das propostas.

8 � Apresentação da proposta � as propostas devem respeitar
o preceituado nos artigos 49.º, 50.º e 97.º, todos do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, o programa do concurso e o caderno de
encargos, e serão dirigidas ao Provedor da Casa Pia de Lisboa, Ave-
nida do Restelo, 1, 1449-008 Lisboa, com identificação no sobres-
crito exterior, fechado e lacrado, do concurso. É admissível a apre-
sentação de proposta com variante.

A recepção das propostas tem de verificar-se, impreterivelmen-
te, até às 17 horas do dia 16 de Agosto de 2002, na Divisão de Apro-
visionamento da Provedoria da Casa Pia de Lisboa, na Avenida do
Restelo, 1, 1449-008 Lisboa.

9 � Acto público do concurso � o acto público do concurso terá
lugar numa sala da Provedoria da Casa Pia de Lisboa, no dia 19 de
Agosto de 2002, pelas 14 horas e 30 minutos.

Só poderão intervir no acto do concurso os concorrentes ou seus
representantes devidamente credenciados para o acto.

10 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será o
da proposta economicamente mais vantajosa, implicando a ponde-
ração, por ordem decrescente de importância, dos seguintes facto-
res, conforme definido no programa do concurso:

Preço;
Prazos de entrega;
Características estéticas e funcionais.

11 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � 90 dias contados da data da sessão da abertura
das propostas (artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho).

12 � Caução � o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é
de 5 % do valor total da adjudicação.

13 � Reserva de adjudicação � a Casa Pia de Lisboa reserva-se o
direito de não proceder à adjudicação global ou só o fazer parcial-
mente, consoante as propostas forem consideradas total ou parcial-
mente inaceitáveis para a instituição contratante.

14 � Não foi publicado anúncio de informação prévia relativo a
esta aquisição.

15 � Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 18 de Junho de 2002.

18 de Junho de 2002. � O Provedor-Adjunto, Videira Barreto.
3000060050

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto para a Conservação e Exploração
da Rede Rodoviária

Anúncio

Concurso público D. E. Santarém n.º 3/2002 � EN 114 �
Beneficiação entre o quilómetro 85+000 (Almeirim) e o
quilómetro 101+000 (Raposa).

1 � Nome e endereço do dono da obra � Instituto para a Con-
servação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Quinta
das Varandas, Avenida do Cónego Urbano Duarte, 3030-215 Coim-
bra, 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 Almeirim e Coruche, distrito de Santarém.

b) Designação da empreitada � «EN 114 � Beneficiação entre
o quilómetro 85+000 (Almeirim) e o quilómetro 101+000 (Raposa)».

Natureza dos trabalhos � os trabalhos a executar consistem es-
sencialmente na realização de trabalhos de terraplenagem, drenagem,
pavimentação, obras acessórias, equipamento de segurança, obras de
arte integradas e ainda trabalhos diversos.

Referência à classificação estatística � estes trabalhos estão re-
feridos na categoria 45.23.1 (Trabalhos de construção de estradas,

vias férreas e pistas de aeroportos), a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98,
do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

O preço base do concurso é de 3 903 093,54 euros, com exclusão
do IVA.

c) Lotes � a obra não está dividida em lotes, devendo as propos-
tas a apresentar referir-se à totalidade dos trabalhos discriminados
no resumo geral de medições.

d) Finalidade do contrato � o contrato a celebrar não inclui a
elaboração de projectos.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra é
de 450 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 de
Santarém, sita na EN 3, quilómetro 40 200, São Pedro,
2000-655 Santarém, Portugal (telefone: 243350850; tele-
fax: 243350897), onde poderá ser examinado pelos inte-
ressados, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a data
de publicação do presente anúncio no Diário da República
até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) As cópias do processo de concurso poderão ser solicitados
por ofício ou telefax endereçados à Direcção de Estradas
de Santarém, sita na morada indicada na alínea a) deste n.º 5,
até ao 15.º dia útil após publicação deste anúncio no Diário
da República;

c) O custo do processo de concurso é de 928,94 euros, inclu-
indo o IVA à taxa legal, a pagar em dinheiro ou cheque
visado passado a favor do 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 do
45.º dia contado a partir do dia seguinte ao da data de pu-
blicação do presente anúncio no Diário da República, 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 re-
cepção, para a Direcção de Estradas de Santarém, sita na
morada indicada na alínea a) do n.º 5 deste anúncio.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que porven-
tura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer recla-
mação na hipótese de a 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 ho-
ras do dia útil imediato à data limite fixada para a apresen-
tação das propostas, na Direcção de Estradas do Distrito de
Santarém, sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5 deste
anúncio.

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
assume com a celebração do contrato de empreitada e eventuais con-
tratos adicionais.
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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 se-
rão facturados mensalmente com base na medição dos trabalhos re-
alizados.

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
Exploração 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 relati-
vas 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:

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

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

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 pú-
blicas devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a
concurso.

Os concorrentes do espaço económico europeu não de-
tentores de certificado de classificação de empreiteiros de
obras públicas, ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como
aqueles a que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo
diploma 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;

c) Os concorrentes deverão apresentar documentos que per-
mitam 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 8 dias
seguintes ao termo deste prazo, considerar-se-á o mesmo prorroga-
do 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 hierar-
quizados segundo a sua incidência na ponderação e ordenados por
grau decrescente de importância:

a) Qualidade global da proposta e sua adequação ao objecto da
empreitada � 50 %;

b) Preço � 45 %;
c) Prazo � 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 � a) Os prazos referidos nos números anteriores são conta-
dos nos termos do preceituado no artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

b) A entidade adjudicante reserva-se o direito de não proceder à
adjudicação se por circunstâncias supervenientes, designadamente
relativas à execução do programa plurianual de investimentos, não
for possível proceder à realização da empreitada.

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

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 14 de 2002.

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

O Vice-Presidente, José Alberto Alves Nunes do Valle.
3000059577

Instituto para a Construção Rodoviária

Anúncio

Concurso público ICOR n.º 11/2002-PRO � Projecto de exe-
cução da variante à EN 18 � Évora/nó nascente de Évora
da A 6.

1 � Entidade adjudicante � Instituto para a Construção Rodovi-
ária (ICOR), Praça da Portagem, 2800-225 Almada, Portugal (tele-
fone: 212947453; fax: 212947793).

2 � Objecto do concurso público � categoria e descrição do ser-
viço:

Elaboração do projecto de execução da «Variante à EN 18 �
Évora/nó nascente de Évora da A 6».

Classificação estatística � 742031.

3 � Local da prestação de serviços � o trabalho desenvolve-se
no distrito e concelho de Évora, ao longo de uma extensão aproxi-
mada de 9,5 km, incluindo ainda o desnivelamento na ligação à A 6
e ao futuro IP 2 � variante nascente de Évora.

4 � Prazo de execução do serviço � os trabalhos a realizar de-
verão ser desenvolvidos segundo as condições expressas no progra-
ma de concurso (PC), nas especificações (E) e cadernos de encargos
(CE), no prazo global máximo de nove meses, com a seguinte dis-
tribuição:

Projecto base � quatro meses;
Projecto de execução � cinco meses.

5 � Admissão dos concorrentes � no presente concurso pode-
rão participar empresas isoladas ou em associação, em regime de
responsabilidade solidária, ou profissionais liberais constituídos em
equipa, vocacionados para a elaboração de estudos e projectos e com
experiência no âmbito rodoviário que satisfaçam as condições defi-
nidas no programa de concurso e que reúnam os requisitos de idonei-
dade fixados no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � Indicação das habilitações profissionais dos concorrentes e
dos responsáveis por cada especialidade � os participantes deverão
possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir indicadas:

a) Coordenação do estudo � o responsável deverá ser enge-
nheiro civil ou engenheiro técnico civil com experiência
em estudos/projectos congéneres e possuir pelo menos
10 anos de experiência profissional. Deverá escrever flu-
entemente português e, quando se tratar de empresas, per-
tencer ao respectivo quadro permanente;

b) Traçado � o responsável deverá ser engenheiro civil ou
engenheiro técnico civil com pelo menos cinco anos de
experiência profissional na especialidade;

c) Estudo geológico-geotécnico � o responsável deverá ser
licenciado especialista na área com pelo menos cinco anos
de experiência profissional na especialidade;

d) Segurança, higiene e saúde no trabalho � o técnico respon-
sável pela coordenação de segurança e saúde durante a ela-
boração do projecto deverá ser engenheiro civil ou enge-
nheiro técnico civil e possuir formação complementar na
área da coordenação de segurança e saúde no trabalho da
construção obtida em curso apoiado ou reconhecido pelo
Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições
de Trabalho e ter experiência comprovada na função.

7 � Admissibilidade de propostas relativas a parte dos serviços �
não são admissíveis propostas relativas a parte dos serviços objecto
da prestação.

8 � Apresentação de alterações de cláusulas do caderno de en-
cargos, bem como de propostas variantes � não são admitidas pro-
postas variantes nem com condições divergentes das expressas no
programa de concurso, especificações e cadernos de encargos.

9 � Elementos e formalidades necessários à apreciação das con-
dições de carácter profissional, técnico e económico dos concorren-
tes � os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos
nos pontos 3.3 e 3.4 do programa de concurso que permitam avaliar
a sua capacidade financeira e técnica para a prestação de serviços
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posta a concurso. Cada elemento integrante da equipa técnica pro-
posta a concurso deve apresentar declaração de acordo com o modelo
tipo n.º VII, anexo ao programa de concurso, bem como os respec-
tivos curricula vitae.

10 � Modalidade jurídica dos agrupamentos � podem concorrer
empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais
em consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo, mas, em
caso de adjudicação da prestação de serviços, estas e ou estes asso-
ciar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Pedido de documentos e datas limites dos pedidos e paga-
mento:

a) O processo de concurso encontra-se patente no Instituto
para a Construção Rodoviária, edifício central, piso 3,
sala 3.54, Praça da Portagem, 2800-225 Almada, Portu-
gal, onde pode ser consultado nos dias úteis, entre as 10 e
as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas, desde o dia da pri-
meira publicação até ao dia e hora da abertura do acto pú-
blico do concurso;

b) As cópias do processo de concurso poderão ser solicitadas
por ofício ou fax dirigido ao ICOR, Edifício Central, piso 3,
sala 3.54, Praça da Portagem, 2800-225 Almada, Portugal
(telefone: 212947453; fax: 212947793);

c) O custo do processo é de 300 euros, IVA incluído à taxa de
19 %, a pagar em dinheiro ou por cheque visado, emitido a
favor do Instituto para a Construção Rodoviária, no acto
de levantamento do processo, na morada indicada na alí-
nea a) deste n.º 11.

12 � Entidade a quem devem ser entregues ou enviadas as pro-
postas:

a) As propostas deverão ser entregues, contra recibo, ou en-
viadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção,
para a morada indicada na alínea a) do n.º 11;

b) Data e hora limite de recepção das propostas � 9 de Se-
tembro, até às 15 horas;

c) Língua � português.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas:

a) A abertura das propostas terá lugar a 10 de Setembro, pelas
10 horas, no auditório do Instituto para a Construção Ro-
doviária (ICOR), sito na Praça da Portagem, 2800-225
Almada, Portugal;

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representan-
tes devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, determinando-se esta pela
apreciação dos seguintes factores, por ordem decrescente de impor-
tância:

a) Qualidade técnica da proposta � 50 %;
b) Preço � 45 %;
c) Prazo � 5 %.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes são
obrigados a manter as propostas no prazo de 60 dias a contar da
data limite da sua entrega, considerando-se este prazo prorrogado
por iguais períodos se aqueles nada requererem em contrário.

16 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicada
a prestação de serviços deverá prestar uma caução de 5 % do valor
total da adjudicação.

17 � Data da publicação da pré-informação � não foi publicado
anúncio de pré-informação.

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

República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 18 de
Junho de 2002.

20 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A, e no Serviço de Publicações Oficiais das Comunida-
des Europeias � 18 de Junho de 2002.

18 de Junho de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Administrador-Delegado, Artur Magalhães.

3000060059

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas

LOTAÇOR, E. P.

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada «Cons-
trução do edifício para armazéns de aprestos do porto
da Horta».

1 � A empreitada será adjudicada pela LOTAÇOR � Serviço
Açoreano de Lotas, E. P., com sede no Edifício CTT, Avenida de
Antero de Quental, 9-C, 2.º, 9501-802 Ponta Delgada (telefone:
296302580; fax: 296302589).

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

3 � a) Local de execução � porto da Horta, ilha do Faial, Re-
gião Autónoma dos Açores.

b) Designação da empreitada � «Construção do edifício para ar-
mazéns de aprestos do porto da Horta».

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição:

Código � CPA 45.21.13;
Construção de um edifício destinado a armazéns de aprestos;
A construção do edifício engloba:

Escavações;
Estruturas de betão armado;
Alvenarias de blocos de betão, revestimentos, pinturas e

serralharias;
Cobertura em laje impermeabilizada e isolada.

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

d) A empreitada não inclui a elaboração por parte do adjudicatá-
rio de nenhuma parte do projecto.

4 � O prazo de execução da obra é de seis meses, nas condições
do caderno de encargos.

5 � a) O processo de concurso pode ser examinado na sede da
LOTAÇOR, E. P., durante as horas normais de expediente (das 10 às
12 horas e das 15 às 17 horas).

Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos acima refe-
ridos à LOTAÇOR, E. P.

Os elementos acima referidos devem ser pedidos por escrito des-
de a data deste anúncio até ao fim do segundo terço do prazo para
a apresentação das propostas, sendo fornecidos no prazo de cinco
dias contados a partir da data de recepção do respectivo pedido es-
crito na LOTAÇOR, E. P.

b) O custo dos elementos acima referidos é 250 euros por exem-
plar, a que acrescerá o IVA, a pagar em numerário ou cheque passa-
do à ordem da LOTAÇOR, E. P.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 30.º
dia a contar do dia seguinte ao da publicação no Diário da Repú-
blica do anúncio;

b) As propostas deverão ser entregues na Secretaria da LOTAÇOR,
E. P., contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, nas condições do pro-
grama de concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso os con-
correntes ou as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, nos termos do programa de con-
curso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia útil
seguinte ao do limite do prazo para entrega das propostas, na sede
da LOTAÇOR, E. P., indicada no n.º 1.

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

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

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

11 � Os concorrentes deverão ser possuidores do certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes
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autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto):

a) Da 1.ª subcategoria � Estruturas de betão armado, da 1.ª ca-
tegoria � Edifícios, e da classe correspondente ao valor
global da proposta;

b) Da 5.ª subcategoria � Alvenarias, rebocos e assentamento
de cantarias, e da 9.ª subcategoria � Pinturas, da 1.ª cate-
goria � Edifícios, e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos que lhes respeitam, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na sua proposta, caso o candidato
não recorra à faculdade referida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha da autorização exigida
na alínea b), indicará em documento anexo à proposta o
subempreiteiro possuidor dessa autorização, ao qual ficará
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que
lhes respeitam;

d) No caso da alínea anterior, terá igualmente de ser anexada
à proposta a declaração de compromisso, subscrita pelo
concorrente e pelo subempreiteiro, da qual conste o nome
deste, o seu endereço, a titularidade do certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas contendo a auto-
rização exigida no concurso ou certificado de inserção na
lista oficial de empreiteiros aprovados e, bem assim, o va-
lor total dos trabalhos a que respeitem.

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

13 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores de aprecia-
ção das propostas e respectiva ponderação, por ordem decrescente
de importância:

1) Condições mais vantajosas de preço (75 %);
2) Valia técnica da proposta (25 %), avaliada por:

Processos construtivos adoptados e meios propostos
(15 %);

Adequabilidade do programa de trabalhos às condições
locais (10 %).

14 � Não é admitida a apresentação de variantes.
15 � Outras informações � [...]
16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal Ofi-

cial das Comunidades Europeias.
17 � Não foi publicado anúncio no Jornal Oficial das Comuni-

dades Europeias.

11 de Junho de 2002. � Pelo Conselho de Administração, Cata-
rina Martins. 1000085715

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Anúncio
Concurso público para «Construção de edifício
para o ensino pré-escolar em Freixo de Cima»

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Amarante,
Alameda de Teixeira de Pascoaes, 4600 Amarante (telefones:
255420200 e 255420205; fax: 255420201).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Freixo de Cima, conce-
lho de Amarante.

b) Designação da empreitada � «Construção de edifício para o
ensino pré-escolar em Freixo de Cima».

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � construção de edifício de rés-do-chão, com uma área cober-
ta de 350 m2, constituída por duas salas de actividades, sala poliva-
lente, cozinha, gabinete da educadora, arrumos e instalações sanitá-
rias. Em termos construtivos, terá uma estrutura em betão armado,
com paredes em tijolo rebocado. A cobertura será plana, com reves-
timento a tela de vinil, com isolamento térmico. As portas e caixi-
lharias exteriores serão em alumínio termocolado com vidro duplo,
as interiores serão gradadas e folheadas a madeira. Os pavimentos
interiores serão revestidos por mosaico de cortiça, com excepção
das áreas destinadas a cozinha e instalações sanitárias, que serão em

mosaico hidráulico antiderrapante. Execução das redes de abasteci-
mento, distribuição e drenagem de água.

Classificação � grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.1, sub-
categoria 45.21.15, do Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

O preço base é de 183 200 euros, com exclusão do IVA.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos do processo

posto a concurso.
d) A obra não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução é de 180 dias, incluindo sábados, do-

mingos e feriados, a contar da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados, durante as horas de expediente, na Divisão
de Administração Geral da Câmara Municipal de Amarante, sita na
Alameda de Teixeira de Pascoaes, até ao dia e hora do acto público,
e pedidos até 10 dias úteis do término do prazo de entrega das pro-
postas.

b) O processo de concurso e documentos complementares são
fornecidos nas seguintes condições:

Prazo de entrega � cinco dias após pedido;
Preços:

Processo completo � 75 euros, mais IVA;
Partes � serão fornecidas de acordo com a tabela de ta-

xas em vigor.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.º dia (dias seguidos, incluindo sábados, domingos e
feriados) a contar do dia seguinte ao da data de publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues ou enviadas para a Divisão de
Administração Geral da Câmara Municipal de Amarante.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em português.

7 � a) No acto público do concurso podem intervir os concor-
rentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Amarante, pelas 14 horas e 30 minutos do
1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das propos-
tas. Caso este dia coincida com a segunda-feira, fica desde já adiado
para o dia seguinte.

8 � A caução é de 5 % sobre o preço adjudicado.
9 � A empreitada é por série de preços, conforme os artigos 18.º

e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O seu financi-
amento é o orçamento municipal. Os pagamentos efectuar-se-ão atra-
vés de autos de medição mensais, conforme os artigos 202.º e se-
guintes do mesmo decreto-lei.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e for-
malidades necessárias à avaliação das condições mínimas financei-
ras, económicas e técnicas que o empreiteiro deve preencher, no-
meadamente:

11.1 � a) Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titu-
lares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas Particu-
lares e do Imobiliário, com as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 1.ª categoria e de classe que cubra o valor
global da proposta; 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria, e 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

11.2 � Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concor-
rentes referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigos 67.º e 68.º do ci-
tado diploma.

11.3 � Os concorrentes deverão preencher as condições míni-
mas de carácter económico e técnico, que serão demonstradas atra-
vés dos documentos descritos no programa de concurso:

a) Avaliação da capacidade financeira � os critérios de avalia-
ção da capacidade financeira dos concorrentes para a exe-
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cução da obra posta a concurso terá como base o quadro-
-referência constante da Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro;

b) Avaliação da capacidade técnica � são adoptados os seguin-
tes critérios:

Comprovação de execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor
não inferior a 100 000 euros;

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

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

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

13 � Os critérios de apreciação das propostas e respectivos fac-
tores e ponderações são os seguintes:

a) Preço � 90 %;
b) Prazo de execução � 10 %.

14 � É permitida a apresentação de propostas condicionadas que
envolvam alteração do prazo de execução, de acordo com o n.º 11
do programa do concurso. Não é permitida a apresentação de pro-
postas variantes.

15 � Os documentos de habilitação e as propostas terão de ser
elaborados, instruídos e apresentados conforme o disposto no pro-
grama de concurso.

12 de Junho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 3000059634

Anúncio

Concurso público para «Construção de edifício
para o ensino pré-escolar em Nogueira, Mancelos»

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Amarante,
Alameda de Teixeira de Pascoaes, 4600 Amarante (telefones:
255420200 e 255420205; fax: 255420201).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Mancelos, concelho de
Amarante.

b) Designação da empreitada � «Construção de edifício para o
ensino pré-escolar em Nogueira, Mancelos».

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � construção de edifício de rés-do-chão, com uma área bruta
de 372 m2, constituída por duas salas de actividades, sala polivalente,
cozinha, gabinete da educadora, instalações sanitárias para crianças
e adultos e arrumos. Em termos construtivos, terá uma estrutura em
betão armado, com paredes em tijolo rebocado. A cobertura será
plana, com revestimento a tela de PVC, com isolamento térmico.
As portas e caixilharias exteriores serão em alumínio termocolado
com vidro duplo, as interiores serão gradadas e folheadas a madeira.
Os pavimentos interiores serão revestidos por mosaico de cortiça,
com excepção das áreas destinadas a cozinha e instalações sanitári-
as, que serão em mosaico hidráulico antiderrapante. Execução das
redes de abastecimento, distribuição e drenagem de água.

Classificação � grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.1, sub-
categoria 45.21.15, do Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

O preço base é de 209 385 euros, com exclusão do IVA.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos do processo

posto a concurso.
d) A obra não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução é de 240 dias, incluindo sábados, do-

mingos e feriados, a contar da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados, durante as horas de expediente, na Divisão
de Administração Geral da Câmara Municipal de Amarante, sita na
Alameda de Teixeira de Pascoaes, até ao dia e hora do acto público,
e pedidos até 10 dias úteis do término do prazo de entrega das pro-
postas.

b) O processo de concurso e documentos complementares são
fornecidos nas seguintes condições:

Prazo de entrega � cinco dias após pedido;

Preços:

Processo completo � 75 euros, mais IVA;
Partes � serão fornecidas de acordo com a tabela de ta-

xas em vigor.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.º dia (dias seguidos, incluindo sábados, domingos e
feriados) a contar do dia seguinte ao da data de publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues ou enviadas para a Divisão de
Administração Geral da Câmara Municipal de Amarante.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em português.

7 � a) No acto público do concurso podem intervir os concor-
rentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Amarante, pelas 14 horas e 30 minutos do
1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das propos-
tas. Caso este dia coincida com a segunda-feira, fica desde já adiado
para o dia seguinte.

8 � A caução é de 5 % sobre o preço adjudicado.
9 � A empreitada é por série de preços, conforme os artigos 18.º

e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O seu finan-
ciamento é o orçamento municipal. Os pagamentos efectuar-se-ão
através de autos de medição mensais, conforme os artigos 202.º e
seguintes do mesmo decreto-lei.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e for-
malidades necessárias à avaliação das condições mínimas financei-
ras, económicas e técnicas que o empreiteiro deve preencher, no-
meadamente:

11.1 � a) Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titu-
lares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Parti-
culares e do Imobiliário, com as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 1.ª categoria e de classe que cubra o valor
global da proposta; 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria, e 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Ou em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

11.2 � Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concor-
rentes referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigos 67.º e 68.º do ci-
tado diploma.

11.3 � Os concorrentes deverão preencher as condições míni-
mas de carácter económico e técnico, que serão demonstradas atra-
vés dos documentos descritos no programa de concurso:

a) Avaliação da capacidade financeira � os critérios de avalia-
ção da capacidade financeira dos concorrentes para a exe-
cução da obra posta a concurso terão como base o quadro-
-referência constante da Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro;

b) Avaliação da capacidade técnica � são adoptados os seguin-
tes critérios:

Comprovação de execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor
não inferior a 120 000 euros;

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

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

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

13 � Os critérios de apreciação das propostas e respectivos fac-
tores e ponderações são os seguintes:

a) Preço � 90 %;
b) Prazo de execução � 10 %.
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14 � É permitida a apresentação de propostas condicionadas que
envolvam alteração do prazo de execução, de acordo com o n.º 11
do programa do concurso. Não é permitida a apresentação de pro-
postas variantes.

15 � Os documentos de habilitação e as propostas terão de ser
elaborados, instruídos e apresentados conforme o disposto no pro-
grama de concurso.

12 de Junho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 3000059641

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 05/2002 � DOM

Concurso público para a empreitada «Infra-estruturas
da Zona Industrial de São Domingos � 2.ª fase»

1 � Dono da obra � Câmara Municipal de Arouca, edifício dos
Paços do Concelho, Praça do Município, 4544-001 Arouca (telefo-
ne: 256940220; telefax: 256943045).

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

3 � a) Local de execução � Zona Industrial de São Domingos,
freguesia de Arouca, concelho de Arouca.

b) Designação da empreitada � «Infra-estruturas da Zona Indus-
trial de São Domingos � 2.ª fase» (CPA � 45.23.12).

Natureza e extensão dos trabalhos � compreende os trabalhos de
regularização da plataforma, preparação de sub-base e base de pavi-
mentação betuminosa (tapete), numa área estimada de 5350 m2, bem
como implementação de redes de distribuição de água, drenagem de
esgotos e águas pluviais, rede eléctrica e telefónica.

Características gerais da obra � execução de redes de abasteci-
mento de água, de drenagem de esgotos, de energia eléctrica, de
pavimentações.

O preço base do concurso é de 694 000 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra, não sendo possí-

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

Municipal de Arouca, Divisão de Obras Municipais, sita na Praça do
Município, 4544-001 Arouca, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente.

b) Aos mesmos serviços podem ser solicitadas cópias do processo
de concurso e da documentação até o 5.º dia útil anterior à data da
entrega das propostas, contra pagamento prévio de 97,93 euros (IVA
incluído), a pagar em dinheiro ou cheque visado passado a favor da
Câmara Municipal de Arouca.

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

b) Na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal
de Arouca, sita na Praça do Município, 4544-001 Arouca.

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

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

b) Esse acto terá lugar no Salão Nobre do edifício dos Paços do
Concelho, Praça do Município, 4540 Arouca, pelas 9 horas e 30 mi-
nutos do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação
das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento serão representadas pela
realização de autos de medição mensais.

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

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

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

a.1) Da 2.ª (Pavimentos rígidos) subcategoria da 3.ª ca-
tegoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que
o tipo de obra se enquadra;

a.2) Das 9.ª (Redes de esgotos) e 10.ª (Adução e abaste-
cimento de água) subcategorias da 3.ª categoria, e da

1.ª subcategoria (Instalações eléctricas de baixa ten-
são) da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem;

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

c) Outras condições de carácter económico ou técnico:

c.1) Carácter económico � não poderá ser excluído ne-
nhum concorrente que, no mínimo, apresente cumu-
lativamente os valores do quartil inferior, previstos
na portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, para o úl-
timo ano, cujos indicadores sejam conhecidos, que
serão comparados com os indicados do último balan-
ço apresentado;

c.2) Carácter técnico � comprovação de execução de pelo
menos uma obra de idêntica natureza da obra posta a
concurso, de valor não inferior a 416 000 euros, ade-
quação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qual-
quer outra forma, às suas exigências técnicas, e ade-
quação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam
ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

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

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

Qualidade técnica da proposta (50 %);
Preço (50 %).

a) Qualidade técnica da proposta (QTP):

a1) Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 5 %;
a2) Descrição e justificação do plano de trabalhos (PT) �

10 %;
a3) Plano dos meios humanos a afectar à obra (MH) �

10 %;
a4) Plano do equipamento/meios técnicos a afectar à obra

(MT) � 10 %;
a5) Conteúdo técnico da memória descritiva e justificativa

(MD) � 15 %.

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

5 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Armando
de Pinho Oliveira. 1000085712

Anúncio

Concurso público � Circuitos especiais
de transportes escolares

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Arouca, Praça
do Município, 4540 Arouca (telefone: 940220; fax: 943045; e-mail:
cm.arouca@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço � execução dos circuitos
especiais de transportes escolares abaixo identificados du-
rante o ano lectivo de 2002-2003. Classificação estatística,
a que se refere o Regulamento CEE n.º 3696/93, publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993 � categoria 60.23.1 � Ou-
tros serviços de transporte terrestre de passageiros:

Número Localidades
Quiló-

Alunosmetros

1 Regoufe, Silveiras, Telhe, Ponte de Telhe, 38 11
Regoufe.

2 Covelo de Paivó, Foz, Covelo de Paivó .... 8 6
3 Serabigões, Vila Cova, Espiunca, Serabigões 27 20
4 Cabreiros, Tebilhão, Adaúfe, Chão de Es- 35,6 14

pinho, Bustelo, Portela, Cabreiros.
5 Castanheira, Albergaria da Serra, Merujal, 26 12

Mizarela, Provizende, Castanheira.
6 São Mamede, Monte Moção, Juncal, Bonjar- 28 56

dim, Boavista, Arouca, São Mamede.
7 Boavista, Bonjardim, Monte Moção, Celada, 12 11

São Mamede.
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Número Localidades
Quiló-

Alunosmetros

8 Folgosinho, São João, Folgosinho ............... 10 3
9 Noninha, Várzeas, Paço, Noninha .............. 21 4

10 Donim/Nicho, Paço, Donim/Nicho ............. 10 2
11 Souto Redondo, Provizende, Souto Redondo 7,6 6
12 Merujal, Albergaria da Serra, Merujal ......... 8 4
13 Folgosinho, São João, Folgosinho ............... 10 4
14 Meitriz, Ponte de Telhe, Meitriz ............... 20 3
15 Vilarinho, Mealha, Vilarinho ....................... 9,6 4
16 Bouças, Entroncamento, Bouças ................. 6,2 3
17 Lameira Branca, Escola EB 2,3 de Escariz, 11,4 2

Lameira Branca.
18 Cela do Arda, Lázaro, Belece, Lázaro, Cela 43 10

do Arda.

3 � Local da prestação do serviço � município de Arouca, entre
as localidades referidas no n.º 2, alínea a).

4 � Data limite para o início e conclusão do fornecimento � o
fornecimento inicia-se e termina com o ano lectivo de 2002-2003.

5 � Entidades que se podem candidatar � as referidas no n.º 2.2
da Portaria n.º 766/84, de 27 de Setembro.

6 � Admissibilidade de propostas parciais � as propostas deve-
rão ser individualizadas, uma para cada circuito especial.

7 � Propostas variantes � são admitidas de acordo com o dis-
posto no n.º 6.2 do programa de concurso.

8 � Condições de candidatura � a admissibilidade dos concor-
rentes fica condicionada à posse dos requisitos exigidos no n.º 5 do
programa de concurso e à instrução das candidaturas nos termos do
n.º 7 do mesmo programa.

9 � Programa de concurso e caderno de encargos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Arouca,
sita no endereço indicado no n.º 1, onde poderá ser consul-
tado todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a data
de publicação deste anúncio até ao dia e hora do acto públi-
co do concurso;

b) Desde que solicitados com a antecedência mínima de cinco
dias úteis, podem os interessados obter cópias do processo
mediante o pagamento, a efectuar no acto da entrega, da
importância de 7,5 euros, acrescida do IVA, em numerário
ou cheque emitido a favor do tesoureiro da Câmara Muni-
cipal de Arouca.

10 � Apresentação das propostas:

a) Dirigidas à entidade referida no n.º 1;
b) Entregues até às 17 horas e 30 minutos do 15.º dia a con-

tar da publicação do presente anúncio no Diário da Repú-
blica;

c) Redigidas em português, assim como os documentos que as
acompanhem.

13 � Abertura das propostas � às 9 horas e 30 minutos do 1.º dia
útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas, no
Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, sito no endereço men-
cionado no n.º 1. Só poderão intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou as pessoas que para o efeito estejam devidamente
credenciadas, nos termos do n.º 12 do programa de concurso.

14 � Critério de adjudicação � o mais baixo preço.
15 � Validade da proposta � 180 dias contados da data do acto

público, considerando-se prorrogado por iguais períodos caso os
concorrentes nada requeiram em contrário.

16 � Outras informações:

a) Caução � exigível, na importância correspondente a 5 %
do valor da adjudicação, estimado, tendo em consideração
o preço diário proposto e o número previsível de dias de
aulas;

b) Pagamentos � os pagamentos serão efectuados mensalmen-
te, no prazo de 30 dias contados da data da entrega da res-
pectiva factura.

17 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Junho de 2002.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Junho de 2002.

6 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Armando
de Pinho Oliveira. 1000085710

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Boticas, com sede na Praça do Muni-
cípio, 5460-304 Boticas (telefone: 276410200; fax: 276410201).

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

3 � a) Local de execução � concelho de Boticas, lugar de Atilhó
e Alturas do Barroso.

b) Designação da empreitada � «Novas redes de saneamento �
Execução/saneamento a Alturas do Barroso e Atilhó/abastecimento
de água a Alturas do Barroso».

Natureza e extensão dos trabalhos � construção de redes de dre-
nagem de águas residuais e redes de abastecimento de água.

O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de 506 165 eu-
ros.

c) [...]
d) [...]
4 � O prazo de execução da obra é de 280 dias de calendário.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

poderão ser examinados na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Boticas, com sede na Praça do Município, 5460-304
Boticas, todos os dias úteis, no horário normal de expediente (das
9 às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos), e desde que
solicitadas até um terço do prazo de entrega das propostas, os inte-
ressados poderão obter cópias devidamente autenticadas pela Câma-
ra Municipal de Boticas das peças escritas e desenhadas do processo
do concurso, nas condições indicadas na alínea seguinte deste anún-
cio, no prazo de seis dias a contar da data de recepção do respectivo
pedido escrito dirigido ao presidente da Câmara. A falta de cumpri-
mento deste último prazo poderá justificar o adiamento do concurso,
desde que imediatamente requerido pelo interessado.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos na alínea ante-
rior é de 350 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar
previamente em dinheiro, cheque ou vale do correio passados a fa-
vor da Câmara Municipal de Boticas.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
que se seguir à publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues, contra recibo, ou enviadas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, no local indicado
na alínea a) do n.º 5 deste anúncio.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa. Quando redigidas noutra
língua, dever-se-á ter em consideração o disposto no n.º 17.1 do
programa de concurso.

7 � a) No acto público do concurso só poderão intervir as pes-
soas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso terá lugar na Câmara Municipal de
Boticas, com sede na Praça do Município, 5460-304 Boticas, e re-
alizar-se-á pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para apresentação de propostas.

8 � O adjudicatário prestará caução de valor correspondente a
5 % do valor total do contrato.

9 � A empreitada é por série de preços. Nos pagamentos e even-
tuais financiamentos observar-se-ão as disposições referidas nos ar-
tigos 202.º a 216.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empre-
sas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso. Estas
deverão constituir-se juridicamente numa única entidade, em con-
sórcio externo em regime de responsabilidade solidária, para efeitos
de celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOP-
PI, contendo autorizações correspondentes às 9.ª e 10.ª subcatego-
rias da 3.ª categoria, devendo ser de classe correspondente ao valor
total da proposta, e a 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe
correspondente ao valor dos respectivos trabalhos.

b) Os concorrentes não detentores do certificado acima referido
deverão provar a sua idoneidade e qualificações legais nos termos do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes deverão ainda comprovar que satisfazem as
condições de carácter económico-financeiro definidas no n.º 19.3 do
programa de concurso.
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11 � A validade das propostas será de 66 dias, prorrogável, por
consentimento tácito dos concorrentes, por mais 44 dias se nada
requererem em contrário findo aquele prazo.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos se-
guintes factores e subfactores:

Factores Subfactores

Preço .......................................................... 60 %
Valia técnica ............................................... 40 %
Nota justificativa do preço proposto ....... 20 
Lista dos preços unitários ......................... 20 
Programa de trabalhos ............................... 40 
Plano de pagamentos ................................ 20 

14 � Não são admitidas propostas variantes ou condicionadas.
15 � [...]
16 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � [...]
18 � [...]

20 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Campos. 1000085523

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Anúncio n.º 178/2002

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Castelo Branco, Departamento de Obras
Municipais, ex-Quartel da Devesa, 6000-458 Castelo Branco (tele-
fone: 272330330; fax: 272330324).

2 � Concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º, alínea a)
do n.º 2 do artigo 48.º e artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Alcains.
b) Designação da empreitada � «Requalificação paisagística da

ribeira da Líria � Alcains».
Natureza e extensão dos trabalhos � Classificação Estatística de

Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com os seguintes códigos:

Classe 45.21, categoria 45.21.64 � Trabalhos de construção
geral de obras de engenharia civil, n. e.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 657 590,49 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de oito meses, incluindo

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

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais ou
pedidos no serviço de Secção de Taxas e Licenças da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco, nos dias úteis, no horário das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) Pode ser solicitada cópia autenticada do processo de concurso
e da documentação até ao dia 31 de Julho de 2002, mediante o pa-
gamento prévio de 250 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do dia 13 de Agosto de 2002, pelos con-
correntes ou seus representantes.

b) As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral e
Arquivo da Câmara Municipal de Castelo Branco, contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa, atendendo ao disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na reunião da comissão
de abertura de concursos no dia 14 de Agosto de 2002, pelas 11 ho-
ras, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo Branco.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são por autos de medição de
trabalho mensal.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da emprei-
tada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária.

11 � a) Os concorrentes possuidores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes autoriza-
ções (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho, corrigida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto):

A 13.ª subcategoria (Parques, jardins e trabalhos de integração
paisagística) da 3.ª categoria (Vias de comunicação, obras de
urbanização e outras infra-estruturas), a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta.

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

c):

I) Capacidade económico-financeira � a capacidade econó-
mico-financeira determina-se a partir do quadro que se se-
gue, sendo excluídos os concorrentes cuja soma dos valo-
res, obtidos para cada um dos índices, seja inferior a 3, numa
classificação de 0 a 9:

Índices
Intervalo

Pontuaçãode variação

Autonomia financeira < 9,85  % 0
> 9,85  % ^ < 20,38  % 1
> 20,38  % ^ < 34,12  % 2

> 34,12  % 3

Liquidez geral .......... < 103,85  % 0
> 103,85  % ^ < 133,99  % 1
> 133,99  % ^ < 233,35  % 2

> 233,35  % 3

Grau de cobertura do < 115,69  % 0
imobilizado. > 115,69  % ^ < 268,69  % 1

> 268,69  % ^ < 993,13  % 2
> 993,13  % 3

II) Capacidade técnica:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza e do mesmo tipo da obra posta a con-
curso, iniciada num dos últimos três anos. O montante
da obra referida deverá ser superior a 50 % do preço base
do presente concurso e deve ser acompanhada de certi-
ficados de boa execução passados pelo dono de obra;

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

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

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não pos-
suem capacidade económico-financeira e capacidade técnica para a
execução da obra em causa, o mesmo ou os mesmos serão excluídos,
não sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte, nos termos
do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os es-
tabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, ponderando os
seguintes factores:

Preço � 60 %:

Preço total � 80 %;
Credibilidade dos preços unitários � 20 %;
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Garantia do cumprimento do prazo de execução � 40 %:

Coerência da memória justificativa e descritiva � 60 %;
Adequação do programa de trabalhos � 40 %.

Fórmula da classificação final (Cf):

Cf = [0,60 × (proposta mais baixa/proposta do concorrente ×
× 0,80 + credibilidade dos preços unitários × 0,20) + 0,40 ×
× (coerência da memória justificativa e descritiva × 0,60 +

+ adequação do programa de trabalhos × 0,40)] × 100

14 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes.

15 � Cláusula de não adjudicação � a entidade que preside ao
concurso reserva-se o direito de não adjudicar a obra a nenhum dos
concorrentes caso ocorra qualquer das situações previstas no ar-
tigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim Morão
Lopes Dias. 3000059892

Anúncio n.º 179/2002

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Castelo Branco, Departamento de Obras
Municipais, ex-Quartel da Devesa, 6000-458 Castelo Branco (tele-
fone: 272330330; fax: 272330324).

2 � Concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º, alínea a)
do n.º 2 do artigo 48.º e artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 Março.

3 � a) Local de execução � freguesia de Lardosa.
b) Designação da empreitada � «Construção da variante à

Lardosa».
Natureza e extensão dos trabalhos � Classificação Estatística de

Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com os seguintes có-
digos:

Classes 45.11, 45.23 e 45.34, categorias 45.11.12 � Traba-
lhos de montagem de estaleiro e limpeza do terreno,
45.11.23 � Trabalhos de terraplenagens, 45.23.12 � Tra-
balhos de pavimentação de auto-estradas (excepto viadutos),
estradas, arruamentos e outras vias para veículos e peões,
45.23.15 � Trabalhos de sinalização horizontal em estra-
das, parques de estacionamento e superfícies análogas,
45.34.21 � Trabalhos de instalação de sistemas de ilumina-
ção e de sinalização para estradas, aeroportos e portos.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 1 054 060,28 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 10 meses, incluindo

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

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais ou
pedidos no serviço de Secção de Taxas e Licenças da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco, nos dias úteis, no horário das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) Pode ser solicitada cópia autenticada do processo de concurso
e da documentação até ao dia 31 de Julho de 2002, mediante o paga-
mento prévio de 250 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do dia 13 de Agosto de 2002, pelos con-
correntes ou seus representantes.

b) As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral e
Arquivo da Câmara Municipal de Castelo Branco, contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa, atendendo ao disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na reunião da comissão
de abertura de concursos no dia 14 de Agosto de 2002, pelas 14 ho-
ras e 30 minutos, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo
Branco.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são por autos de medição de
trabalho mensal.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da emprei-
tada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária.

11 � a) Os concorrentes possuidores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes autoriza-
ções (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho, corrigida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto):

A 1.ª subcategoria (Pavimentos flexíveis) da 3.ª categoria (Vias
de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estrutu-
ras), a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta.

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

c):

I) Capacidade económico-financeira � a capacidade econó-
mico-financeira determina-se a partir do quadro que se se-
gue, sendo excluídos os concorrentes cuja soma dos valo-
res, obtidos para cada um dos índices, seja inferior a 3, numa
classificação de 0 a 9:

Índices
Intervalo

Pontuaçãode variação

Autonomia financeira < 9,85  % 0
> 9,85  % ^ < 20,38  % 1
> 20,38  % ^ < 34,12  % 2

> 34,12  % 3

Liquidez geral .......... < 103,85  % 0
> 103,85  % ^ < 133,99  % 1
> 133,99  % ^ < 233,35  % 2

> 233,35  % 3

Grau de cobertura do < 115,69  % 0
imobilizado. > 115,69  % ^ < 268,69  % 1

> 268,69  % ^ < 993,13  % 2
> 993,13  % 3

II) Capacidade técnica:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza e do mesmo tipo da obra posta a con-
curso iniciada num dos últimos três anos. O montante
da obra referida deverá ser superior a 50 % do preço base
do presente concurso e deve ser acompanhada de certi-
ficados de boa execução passados pelo dono de obra;

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

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

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não pos-
suem capacidade económico-financeira e capacidade técnica para a
execução da obra em causa, o mesmo ou os mesmos serão excluídos,
não sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os es-
tabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, ponderando os
seguintes factores:

Preço � 60 %:

Preço total � 80 %;
Credibilidade dos preços unitários � 20 %;
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Garantia do cumprimento do prazo de execução � 40 %:

Coerência da memória justificativa e descritiva � 60 %;
Adequação do programa de trabalhos � 40 %.

Fórmula da classificação final (Cf):

Cf = [0,60 × (proposta mais baixa/proposta do concorrente ×
× 0,80 + credibilidade dos preços unitários × 0,20) + 0,40 ×
× (coerência da memória justificativa e descritiva × 0,60 +

+ adequação do programa de trabalhos × 0,40)] × 100

14 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes.

15 � Cláusula de não adjudicação � a entidade que preside ao
concurso reserva-se no direito de não adjudicar a obra a nenhum dos
concorrentes caso ocorra qualquer das situações previstas no ar-
tigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim Morão
Lopes Dias. 3000059893

Anúncio n.º 180/2002

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Castelo Branco, Departamento de Obras
Municipais, ex-Quartel da Devesa, 6000-458 Castelo Branco (tele-
fone: 272330330; fax: 272330324).

2 � Concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º, alínea a)
do n.º 2 do artigo 48.º e artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 Março.

3 � a) Local de execução � Castelo Branco.
b) Designação da empreitada � «Requalificação urbanística da

Quinta Pires Marques � I fase».
Natureza e extensão dos trabalhos � Classificação Estatística de

Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro
de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998, com os seguintes có-
digos:

Classes 45.21 e 45.23, categorias 45.21.63 � Trabalhos de
construção geral de outras instalações desportivas e recreati-
vas, 45.23.12 � Trabalhos de pavimentação de auto-estra-
das (excepto viadutos), estradas, arruamentos e outras vias
para veículos e peões, 45.23.15 � Trabalhos de sinalização
horizontal em estradas, parques de estacionamento e superfí-
cies análogas.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 290 184,97 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de três meses, incluindo

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

podem ser examinados no Departamento de Obras Municipais ou
pedidos no serviço de Secção de Taxas e Licenças da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco, nos dias úteis, no horário das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) Pode ser solicitada cópia autenticada do processo de concurso
e da documentação até ao dia 31 de Julho de 2002, mediante o pa-
gamento prévio de 100 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do dia 13 de Agosto de 2002, pelos con-
correntes ou seus representantes.

b) As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral e
Arquivo da Câmara Municipal de Castelo Branco, contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa, atendendo ao disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na reunião da comissão
de abertura de concursos no dia 14 de Agosto de 2002, pelas 10 ho-
ras, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castelo Branco.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são por autos de medição de
trabalho mensal.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da emprei-
tada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária.

11 � a) Os concorrentes possuidores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes autoriza-
ções (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho, corrigida pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto):

A 1.ª subcategoria (Pavimentos flexíveis) da 3.ª categoria (Vias
de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estrutu-
ras), a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta.

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

c):

I) Capacidade económico-financeira � a capacidade econó-
mico-financeira determina-se a partir do quadro que se se-
gue, sendo excluídos os concorrentes cuja soma dos valo-
res, obtidos para cada um dos índices, seja inferior a 3, numa
classificação de 0 a 9:

Índices
Intervalo

Pontuaçãode variação

Autonomia financeira < 9,85  % 0
> 9,85  % ^ < 20,38  % 1
> 20,38  % ^ < 34,12  % 2

> 34,12  % 3

Liquidez geral .......... < 103,85  % 0
> 103,85  % ^ < 133,99  % 1
> 133,99  % ^ < 233,35  % 2

> 233,35  % 3

Grau de cobertura do < 115,69  % 0
imobilizado. > 115,69  % ^ < 268,69  % 1

> 268,69  % ^ < 993,13  % 2
> 993,13  % 3

II) Capacidade técnica:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza e do mesmo tipo da obra posta a con-
curso iniciada num dos últimos três anos. O montante
da obra referida deverá ser superior a 50 % do preço base
do presente concurso e deve ser acompanhada de certi-
ficados de boa execução passados pelo dono de obra;

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

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

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não pos-
suem capacidade económico-financeira e capacidade técnica para a
execução da obra em causa, o mesmo ou os mesmos serão excluídos,
não sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte, nos termos
do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os es-
tabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, ponderando os
seguintes factores:

Preço � 100 %:

Preço total � 80 %;
Credibilidade dos preços unitários � 20 %;

Cf = [1,00 × (proposta mais baixa/proposta do concorrente ×
× 0,80 + credibilidade dos preços unitários × 0,20)
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14 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes.

15 � Cláusula de não adjudicação � a entidade que preside ao
concurso reserva-se no direito de não adjudicar a obra a nenhum dos
concorrentes caso ocorra qualquer das situações previstas no ar-
tigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

14 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim Morão.
3000059894

CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES

Anúncio

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

1 � Câmara Municipal de Cinfães, Paços do Concelho de Cin-
fães, 4690-030 Cinfães (telefone: 255560560; fax: 255560569).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Travanca.
b) Designação da empreitada � conclusão do Jardim-de-Infância

de Santa Isabel.
Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada inclui traba-

lhos de alvenaria, rebocos e assentamento de cantarias no valor de
21 384,74 euros; carpintarias de limpo no valor de 11 891,34 eu-
ros; pinturas no valor de 3018,17 euros; revestimentos cerâmicos e
de materiais pétreos no valor de 9940,74 euros; revestimentos em
madeira no valor de 1352,37 euros; instalação de águas e esgotos
em edifícios no valor de 23 144,22 euros; calcetamentos no valor
de 11 182,93 euros, e montagem, manutenção e desmontagem do
estaleiro no valor de 498,80 euros.

Características gerais da obra � trabalhos de construção civil.
O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 277 534,01 euros.
c) A empreitada refere-se à conclusão de um edifício existente e

realização dos arranjos exteriores.
4 � O prazo de execução da obra será de 180 dias, incluindo sá-

bados, domingos e feriados, admitindo-se um prazo variável propos-
to pelo empreiteiro.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos no serviço da Divisão de Obras e
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Cinfães, 4690-030
Cinfães, nos dias úteis, das 9 às 16 horas.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do pro-
cesso de concurso e da documentação até cinco dias úteis antes do
término do prazo de apresentação de propostas, com o pagamento
prévio de 75 euros, mais IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, na Divisão de Obras e Serviços Municipais da
Câmara Municipal de Cinfães.

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

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

b) Este acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 15 horas, na sala de reuni-
ões da Câmara Municipal de Cinfães.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são através de autos de
medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio
em regime de contrato solidário.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir certi-
ficado de empreiteiro de obras públicas e autorizações seguintes e de
acordo com a proposta apresentada:

a) 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na cate-
goria em que o tipo da obra se enquadra; e

b) 12.ª subcategoria da 3.ª categoria, 10.ª subcategoria da 5.ª ca-
tegoria e 7.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 1.ª categoria,
na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

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

c) E provar condições técnicas, financeiras e económicas.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a exe-

cução da obra posta a concurso serão adoptados os seguintes cri-
térios:

I) Comprovação da execução de pelo menos três obras de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 20 % do valor estimado do contrato;

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

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

Os critérios de avaliação da capacidade financeira e económica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso basei-
am-se no quadro de referência constante na Portaria n.º 608/2001,
de 20 de Junho, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, 2 de Março. Assim, serão excluídos os concorrentes que
não atinjam pelo menos dois dos quartis inferiores que se seguem,
tendo em consideração a evolução dos indicadores verificados nos
últimos três anos, dado tratar-se de uma análise dinâmica:

102 % no indicador de liquidez geral;
9 % no indicador de autonomia financeira;
102 % no indicador do grau de cobertura do imobilizado,

sendo:

Liquidez geral = existências + disponibilidades + dívidas de ter-
ceiros a curto prazo/passivo a curto prazo;

Autonomia financeira = capitais próprios/activo líquido total;
Grau de cobertura do imobilizado = capitais permanentes/imo-

bilizado líquido.

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são estabe-
lecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99 e a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, atendendo-se à seguinte valoriza-
ção do critério de apreciação:

a) Preço � 70 %;
b) Menor prazo de execução � 30 %.

14 � Propostas variantes � não serão aceites propostas varian-
tes ao projecto.

15 � Proposta condicionada � é admitida a apresentação de
propostas que envolvam alterações na diminuição do prazo de exe-
cução da obra.

16 � Envio para publicação � este anúncio foi enviado para
publicação na 3.ª série do Diário da República no dia 5 de Junho de
2002.

17 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Junho de 2002.

5 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Pereira Pinto. 1000085524

Anúncio

Abertura de concurso público (Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, artigo 87.º)

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Cinfães, Pa-
ços do Concelho, 4690-030 Cinfães (telefone: 255560560; fax:
255560569).

2 � Objecto e regime da prestação do serviço � prestação de
serviços de recolha de resíduos sólidos do concelho de Cinfães.

3 � Prazo de execução da prestação do serviço � dois anos con-
tados a partir da data de assinatura do contrato.

4 � Admissibilidade das propostas � só são admitidas as propos-
tas instruídas com toda a documentação exigida no programa de
concurso.

5 � Propostas com variantes � não é admitida a apresentação
de propostas variantes.

6 � Pedido do programa de concurso e caderno de encargos:

a) O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos no serviço da Divisão de
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Obras e Serviços Municipais da Câmara Municipal de Cin-
fães, 4690-030 Cinfães, nos dias úteis, das 9 às 16 horas;

b) Podem ser examinados ou solicitadas cópias autênticas do
processo de concurso e da documentação até cinco dias úteis
antes do término do prazo de apresentação de propostas,
com o pagamento prévio de 50 euros, mais IVA à taxa legal
em vigor.

7 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, na Divisão de Obras e Serviços Municipais da
Câmara Municipal de Cinfães.

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

8 � a) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas
podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

b) Este acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, na sala de reuni-
ões da Câmara Municipal de Cinfães.

9 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Mérito técnico da proposta � 60 %;
b) Menor preço da proposta � 40 %.

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

10 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo
de 60 dias.

11 � Data de envio do anúncio do concurso para publicação no
Diário da República � 11 de Junho de 2002.

12 � Data de recepção do anúncio do concurso, para publicação,
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Pereira Pinto. 1000085706

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Anúncio

Concurso público de empreitada

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Guimarães,
Largo do Cónego José Maria Gomes, 4810 Guimarães (telefone:
253421200; telefax: 253515134).

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

3 � a) O local de execução da obra é no Costa, concelho de
Guimarães.

b) A empreitada tem a designação de «Ligação da Circular Sul/
Nascente à zona das Hortas» e consta dos seguintes trabalhos:

Trabalhos preliminares de terraplenagens, execução de tapetes
betuminosos e passeios, execução de rede de águas pluviais,
abastecimento de água, saneamento e iluminação pública e
todos os trabalhos complementares, conforme projecto de
execução patente a concurso.

(Grupo 45.1, classe 45.11, categoria 45.11.2, subcatego-
ria 45.11.23; grupo 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.1, subcate-
gorias 45.23.11/12/15; grupo 45.3, classe 45.31, categoria 45.31.1,
subcategoria 45.31.13, da Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento da CEE n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro.)

c) O valor para efeitos do concurso é de 1 245 346,82 euros, que
não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

d) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra é de 180 dias, incluindo sába-

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

as cópias autenticadas dessas peças podem ser examinados ou pedi-
das nos serviços do Departamento de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Guimarães, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os pedidos referidos na alínea anterior podem ser feitos até ao
8.º dia útil que antecede o prazo para apresentação das propostas,
mediante o pagamento, para a totalidade das peças, de 343,42 eu-
ros, que inclui o IVA à taxa de 17 %.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia após a data de publicação do anún-
cio no Diário da República, nos termos do artigo 274.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas documentadas deverão ser entregues ou enviadas
aos serviços do Departamento de Obras Municipais da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães.

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

7 � a) Só poderão intervir as pessoas que para o efeito estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o n.º 5.2
do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre do edi-
fício dos Paços do Concelho, pelas 11 horas do 1.º dia útil seguinte
ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � A valor da caução para garantia do contrato de empreitada
será de 5 % do preço total da adjudicação, prestada nos termos do
artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por séries de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pagos
à medição, de acordo com o artigo 21.º do referido diploma. O fi-
nanciamento é assegurado pelo orçamento da Câmara Municipal de
Guimarães.

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

11 � a) Serão admitidos a concurso os titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes
autorizações:

Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe correspondente à
respectiva proposta;

Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, das 9.ª, 10.ª e 15.ª subca-
tegorias da 3.ª categoria, das 1.ª e 6.ª subcategorias da 5.ª ca-
tegoria e das 2.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria,
correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitam.

b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua pro-
posta dos documentos referidos no n.º 15 do programa de concurso.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será efectuada com base nos seguintes indicadores:

i) Capacidade económico-financeira � os concorrentes deve-
rão comprovar a sua capacidade económica-financeira ga-
rantindo, no mínimo, cumulativamente, os valores dos quar-
tis inferiores referentes à média do exercício dos anos de
1998, 1999 e 2000, de acordo com a Portaria n.º 1454/
2001, de 28 de Dezembro;

ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstração da
execução de pelo menos uma obra pública e de idêntica
natureza da obra em concurso, iniciada ou executada nos
últimos três anos; o montante da obra referida deverá ser
superior a 50 % do valor da proposta do concorrente e deve
ser acompanhada de certificado de boa execução passado
pelo dono de obra.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da data do acto público do concurso.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas para adju-
dicação da empreitada são os estabelecidos no artigo 105.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo à ponderação dos
seguintes factores:

i) Preço � com peso de 70 %;
ii) Valia técnica da proposta � com peso de 30 %:

a) Memória descritiva e plano de trabalhos � 15 %;
b) Cronograma financeiro � 5 %;
c) Meios humanos a afectar à obra � 5 %;
d) Meios materiais a afectar à obra � 5 %.

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

22 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, António Maga-
lhães. 1000085692
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Anúncio

Concurso público para fornecimento continuado
de combustíveis (sistema de Cartão Frota)

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Lagos, Edifí-
cio Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8600-851 Lagos (tele-
fones: 282762047/8/9; telefax: 282767105).

2 � Classificação Estatística de Produtos por Actividades, a que
se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342/93, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamen-
to (CE) n.º 204/2002, da Comissão, de 19 de Dezembro de 2001,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 6 de
Fevereiro de 2002:

Subsecção DF � Coque, produtos petrolíferos refinados e com-
bustível nuclear;

Divisão 23 � Coque, produtos petrolíferos refinados e com-
bustível nuclear;

Grupo 23.2 � Produtos petrolíferos refinados;
Classe 23.20 � Produtos petrolíferos refinados;
23.20.11 � Gasolina para motores, incluindo gasolina de aviação;
23.20.15 � Gasóleos e marine diesel.

3 � Local do fornecimento � município de Lagos.
4 � Duração do contrato � 36 meses.
5 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-

trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que garantam o abastecimento
de combustível em posto instalado no município de Lagos e cujo
objecto social consista expressamente no fornecimento de combus-
tíveis.

6 � a) Entidade a quem deve ser pedido o programa de concurso
e caderno de encargos � Câmara Municipal de Lagos, Secção de
Património e Aprovisionamento, lote 24, Estrada da Ponta da Pie-
dade, 8600-851 Lagos.

b) Data limite para apresentação, por escrito, dos pedidos de
documentos � até 29 de Julho de 2002.

c) Preço dos documentos e condições de pagamento � o custo
do fornecimento do processo de concurso é de 99,76 euros, acres-
cido do IVA, cuja liquidação será feita em dinheiro ou cheque passa-
do à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Lagos.

7 � a) Entidade a quem devem ser entregues ou enviadas as pro-
postas � a indicada no n.º 6, alínea a).

b) As propostas devem ser apresentadas até às 15 horas e 30 mi-
nutos do dia 5 de Agosto de 2002.

8 � Abertura das propostas � 6 de Agosto de 2002, pelas 10 ho-
ras, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, Praça de Gil
Eanes, em Lagos, sendo autorizados a intervir no acto público do
concurso os concorrentes ou seus representantes legais, devidamen-
te credenciados.

9 � Critérios de adjudicação por ordem decrescente de importância:

Preço por litro das gasolinas e gasóleo;
Localização dos postos de abastecimento em relação à cidade

de Lagos;
Condições de pagamento.

10 � Prazo de validade das propostas � 60 dias a contar da data
do acto público do concurso.

11 � É devida caução no valor correspondente a 5 % do total da
prestação de serviços.

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

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

14 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias � 11 de Junho de 2002.

15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 11 de Junho de 2002.

16 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação na 3.ª série do Diário da Repú-
blica � 14 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000085537

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Anúncio

Concurso público para remodelação do sistema de abas-
tecimento de água ao Canedo (artigo 80.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal da Mealhada,
Divisão de Saneamento Básico, 3050-337 Mealhada (telefone:
231200980; telefax: 231203618).

2 � Tipo de procedimento � concurso público, em conformida-
de com o disposto nos artigos 48.º, n.º 2, alínea a), e 80.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Informações gerais:

a) Local de execução � o local de execução é na freguesia da
Pampilhosa, no concelho da Mealhada;

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos traba-
lhos � remodelação da rede de águas na povoação do
Canedo, numa extensão total de 8242 m, com diâmetros
entre Ø 75 mm e Ø 160 mm, em PVC de 1,0 Mpa, com o
n.º 45214110-4 do Vocabulário Comum para os Contratos
Públicos (CPV).

O preço base do concurso é de 430 000 euros, com ex-
clusão do IVA.

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

4 � Prazo � o prazo de execução da obra é de seis meses con-
tados a partir da data da consignação dos trabalhos, incluindo-se na
contagem os sábados, domingos e feriados, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99.

5 � Consulta e fornecimento do processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente na Secção de
Apoio Administrativo do serviço indicado no n.º 1, onde
pode ser examinado durante as horas de expediente (das
9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 mi-
nutos às 16 horas), desde a data da publicação do respecti-
vo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) Podem ser solicitadas cópias da documentação e projecto
até ao fim do primeiro terço do prazo previsto para a apre-
sentação das propostas, no serviço indicado no n.º 1, medi-
ante o pagamento prévio da importância de 180 euros, à
qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, sendo forneci-
das no prazo de cinco dias úteis contados da data de recep-
ção do pedido.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
30.º dia que se seguir à data da publicação no Diário da
República, contados nos termos do disposto nos ar-
tigos 274.º, n.º 2, e 83.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 59/99;

b) As propostas deverão ser entregues ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, para o serviço
indicado no n.º 1. Caso a proposta seja remetida pelo cor-
reio, o concorrente será o único responsável pelos atrasos
que porventura se verifiquem e que impeçam a sua recep-
ção dentro do prazo fixado para apresentação das propostas;

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa,
bem como todos os documentos que as acompanham, ten-
do em consideração, se for o caso, o disposto no n.º 1 do
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Poderão intervir no acto público do concurso todas as pes-
soas devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos ter-
mos previstos no ponto 5.2 do programa de concurso;

b) O acto público do concurso decorrerá, perante uma comis-
são de abertura do concurso, pelas 10 horas do 2.º dia útil
que se seguir à data limite da entrega das propostas, no Salão
Nobre da Câmara Municipal da Mealhada.

8 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a empreitada
prestará uma caução, para garantia do cumprimento das obrigações
que assume com a celebração do contrato de empreitada, correspon-
dente a 5 % do valor total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada, financiamento e modalidades de paga-
mento � a empreitada é por série de preços, nos termos do dispos-
to no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os tra-
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balhos serão pagos à medição, de acordo com o previsto no ar-
tigo 21.º do mesmo diploma, sendo o respectivo financiamento as-
segurado pelo orçamento da Câmara Municipal da Mealhada.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:

a) Podem concorrer agrupamento de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dispo-
sições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99;

b) Em caso de adjudicação, as empresas que compõem o agru-
pamento devem constituir-se como uma única entidade ou
associar-se obrigatoriamente na modalidade de consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária.

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão dos concor-
rentes:

a) Idoneidade � são excluídos do procedimento de contrata-
ção os concorrentes em relação aos quais se verifique alguma
das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

b) Habilitação legal � podem apresentar-se a concurso os
concorrentes estabelecidos em Portugal, desde que possuam
certificado de empreiteiro de obras públicas da 10.ª subca-
tegoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor
global da proposta, nos termos previstos no n.º 1 do ar-
tigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Qualificação/aptidão:

Capacidade financeira e económica � apenas serão con-
siderados aptos os concorrentes que, no mínimo, apre-
sentem cumulativamente os valores do quartil infe-
rior previstos na Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro, relativos aos seguintes indicadores:

ÍndicesIndicadores
Limites

(percentagem)

Liquidez geral ....................................... 103,85
Autonomia financeira .........................    9,85
Grau de cobertura do imobilizado ....... 115,16

O cálculo dos referidos indicadores será efectuado em
conformidade com o disposto no n.º 1 do mesmo diploma;

Capacidade técnica � apenas serão considerados como
possuindo aptidão técnica para a execução da obra pos-
ta a concurso os concorrentes que façam prova do pre-
enchimento dos seguintes requisitos mínimos:

a) Execução de pelo menos uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso, desde que
concluída nos últimos três anos, de valor não
inferior a 60 % do valor base do presente con-
curso, devendo ser apresentada declaração abo-
natória da qual conste o valor final da obra [estes
documentos devem ser apresentados na fase de
habilitação dos concorrentes, nos termos pre-
vistos na alínea f) do ponto 13.3 do programa
de concurso];

b) Adequação do equipamento e da ferramenta es-
pecial a utilizar na obra, seja próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma, às exigências téc-
nicas [estes documentos devem ser apresenta-
dos na fase de habilitação dos concorrentes, nos
termos previstos na alínea g) do ponto 13.3 do
programa de concurso];

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afec-
tar à obra [estes documentos devem ser apre-
sentados na fase de habilitação dos concorren-
tes, nos termos previstos na alínea h) do
ponto 13.3 do programa de concurso].

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade da
proposta é de 66 dias a contar da data do acto público.

13 � Critério de adjudicação das propostas � apenas serão ana-
lisadas as propostas dos concorrentes que tenham sido considerados
aptos na fase de qualificação. A adjudicação será feita à proposta
mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/

99, de 2 de Março, atendendo-se aos critérios de apreciação das
propostas, tendo em conta os seguintes factores e subfactores, sen-
do a classificação final obtida pelo somatório das classificações atri-
buídas a cada um deles:

      a) Preço global (A), com peso de 70 %, determinado de acordo
com a fórmula:

PG = (MB/P) × 70
em que:

PG = pontuação atribuída ao factor preço global, numa
escala de 1 a 20;

P = valor da proposta;
MB = valor da proposta de mais baixo preço;

b) Valia técnica da proposta (B), com peso de 30 %, determi-
nado pela fórmula:

VT = (PT/PTmáx + MD/Mdmáx)/2

numa escala de 1 a 20, em que:

PT = plano de trabalhos e plano de pagamentos;
MD = memória descritiva;
PTmáx e MDmáx = pontuação máxima atribuída ao

subfactor a que se refere o numerador.

Classificação = A * 70 % + B * 30 %

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.

16 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral. 3000059423

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Anúncio

Concurso público de selecção de duas retroescavadoras
e um martelo hidráulico, a adquirir através do sistema
de locação financeira, com retoma da retroescavadora
Massey-Fergunson, modelo «860», ano de 1995, perten-
ça desta Câmara Municipal.

1 � Aquisição de bens a adjudicar pela Câmara Municipal de
Óbidos, Largo de São Pedro, 2510-086 Óbidos (telefone: 262955000;
fax: 262955001).

2 � a) Objecto do concurso público � selecção de duas
retroescavadoras e um martelo hidráulico, a adquirir através do sis-
tema de locação financeira, com retoma da retroescavadora Massey-
-Fergunson, modelo «860», ano de 1995, pertença desta Câmara
Municipal, com referência à Classificação Estatística de Produtos
por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998, no grupo 29.5 � Outras máquinas e equipa-
mento para uso específico, classe 29.52 � Máquinas para as indús-
trias extractivas e para a construção, subcategoria 29.52.30.

b) Quantidade � duas retroescavadoras e um martelo pneumático.
c) O preço base para efeitos de concurso tem como valor estima-

do 105 745,15 euros, mais IVA.
d) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens e retoma

de equipamento usado.
3 � Local da prestação do serviço ou da entrega dos bens � no

Armazém Geral da Câmara Municipal de Óbidos.
4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 15 dias após

a adjudicação.
5 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser

pedidos o programa de concurso e o caderno de encargos � o pro-
grama de concurso e o caderno de encargos podem ser examinados
ou adquiridos, durante as horas de expediente, das 9 às 16 horas, na
Secção Administrativa Central da Câmara Municipal de Óbidos, sita
no Largo de São Pedro, 2510-086 Óbidos.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � os
elementos referidos na alínea anterior podem ser solicitados até ao
15.º dia anterior ao termo do prazo para entrega das propostas.

c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � o custo do processo é de 25 euros, com IVA a acrescer, a
pagar em dinheiro, TPA (Terminal de Pagamentos Automáticos)
ou em cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Óbidos.
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6 � Não é admitida a apresentação de alterações de cláusulas do
caderno de encargos, bem como de propostas variantes.

7 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas deverão ser en-
viadas por correio, registadas e com aviso de recepção, para a mo-
rada referida da entidade adjudicatária, ou entregues, contra recibo,
na Secção Administrativa Central da Câmara Municipal de Óbidos,
2510-08 Óbidos.

b) Hora e data limite para a entrega das propostas � as propos-
tas devem ser apresentadas no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do respectivo anúncio no Diário da República.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � as propostas, bem como os documentos
que as acompanham, devem ser redigidas em português ou acompa-
nhadas de tradução devidamente legalizada.

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

O acto do concurso é público e terá lugar no edifício dos Paços
do Concelho, pelas 14 horas, no 1.º dia útil subsequente à data
limite para apresentação das propostas;

Poderão assistir ao acto público todas as pessoas interessadas e
intervir as devidamente credenciadas pelos concorrentes.

9 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm por ordem decrescente de importância �
para efeitos de adjudicação da presente aquisição de bens é adoptado
o critério da proposta mais vantajosa, atendendo aos seguintes fac-
tores:

Valia técnica;
Valor do equipamento a adquirir;
Valor de retoma do equipamento existente;
Garantia;
Prazo de entrega.

10 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as suas
propostas durante o prazo de 60 dias contados da data de abertura
das propostas, tendo ainda em conta o disposto no n.º 2 do artigo 52.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

11 � Outras informações � a Câmara Municipal de Óbidos re-
serva-se o direito de não adjudicar a prestação, nos termos do ar-
tigo 19 do programa de concurso.

12 � Data da publicação do anúncio indicativo, se for o caso, ou
menção da sua não publicação � não foi publicado anúncio de in-
formação prévia.

13 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � o presente anúncio foi enviado para publicação no
Diário da República, 3.ª série, em 11 de Junho de 2002

14 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 14 de Junho de 2002.

(Data prevista � 12 de Junho de 2002.)

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Telmo Henrique
Correia Daniel Faria. 1000085539

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anúncio

Concurso público na modalidade de leasing para o finan-
ciamento da aquisição de uma minipá carregadora com-
pacta, pelo período de 60 meses.

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Oeiras,
encontrando-se patente no Sector de Aprovisionamento e Econo-
mato do Departamento de Finanças e Património, sito na Rua do
7 de Junho, em Oeiras (telefone: 214408321; fax: 214408492), onde
pode ser examinado, durante as horas de expediente, desde o dia da
primeira publicação até ao dia e hora da abertura do acto público do
concurso, ou adquirido pelo valor de 100 euros, acrescido de IVA.

2 � Concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 78.º do Decreto-Lei n.º 197/97, de 6 de Agosto.

3 � O concurso destina-se ao financiamento, na modalidade de
leasing, para a aquisição de uma minipá carregadora compacta, pelo
período de 60 meses.

4 � O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser examinados ou pedidos, durante as horas de expediente, ao Sec-
tor de Aprovisionamento e Economato da Câmara Municipal de
Oeiras, Rua do 7 de Junho, 2784-501 Oeiras.

5 � As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 15.º dia
de calendário a contar da data de publicação do anúncio no Diário
da República.

6 � As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, bem
como todos os elementos que as acompanham.

7 � Os concorrentes devem preencher os requisitos do programa
de concurso e do caderno de encargos.

8 � O acto público terá lugar no dia útil imediatamente a seguir
ao fim do prazo para a entrega das propostas, pelas 10 horas, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Oeiras, só podendo intervir
as pessoas que estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes.

9 � Os critérios de apreciação das propostas serão os seguintes e
com a respectiva ponderação de valor:

a) Valor da proposta � ponderação de 35 %;
b) Renda � ponderação de 35 %;
c) Valor residual � ponderação de 30 %.

10 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o período de pelo menos 60 dias contados da data de aber-
tura das propostas.

11 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica no dia 17 de Junho de 2002.

12 � O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 17 de Junho de 2002.

17 de Junho de 2002. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000059812

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Santa Marta
de Penaguião, Rua dos Combatentes, 5030-477 Santa Marta de
Penaguião (telefone: 254810130; fax: 254810131).

2 � Objecto do concurso � é objecto do concurso o fornecimento
de 1017 aparelhos de iluminação, equipamento com lâmpadas de
vapor de sódio de alta pressão e respectivos acessórios eléctricos �
categoria 31.50.2 � Material eléctrico, da Classificação Estatística
de Produtos por Actividade.

3 � Local de entrega dos bens � armazéns da Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião.

4 � Prazo do fornecimento � o fornecimento a realizar no
âmbito do contrato deverá ser integralmente executado no prazo de
45 dias a contar da assinatura do contrato e de uma só vez.

5 � Admissibilidade das propostas � só são admitidas as propos-
tas relativas ao fornecimento da totalidade dos bens postos a con-
curso.

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

7 � O processo de concurso está patente, para consulta pública,
na Divisão Técnica de Obras e Serviços Urbanos da Câmara Munici-
pal de Santa Marta de Penaguião, sita na morada indicada no n.º 1,
entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 e as 16 ho-
ras, desde o dia da primeira publicação até ao dia e hora da abertura
do acto público do concurso.

8 � Desde que solicitado, em tempo útil, até ao final do segundo
terço do prazo fixado para apresentação das propostas, e mediante
o pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor, será
enviado ou entregue aos interessados um exemplar do processo de
concurso nos quatro dias subsequentes à recepção do pedido.

9 � As propostas podem ser entregues até às 16 horas do 20.º dia
a contar da data da publicação do respectivo anúncio no Diário da
República, directamente na Divisão Técnica de Obras e Serviços
Urbanos da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, sita na
Rua dos Combatentes, 5030-477 Santa Marta de Penaguião, ou re-
metidas por correio registado.

10 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acom-
panhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respectivos originais.

11 � O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do 1.º dia
útil à data limite para a apresentação das propostas, na Câmara
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Municipal de Santa Marta de Penaguião, e a ele poderão assistir todos
os interessados, podendo apenas intervir os concorrentes ou os seus
representantes devidamente credenciados.

12 � A adjudicação será feita à proposta de mais baixo preço,
desde que os aparelhos satisfaçam as características exigidas nas cláu-
sulas técnicas do caderno de encargos.

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 60 dias úteis a contar do acto público, considerando-
-se este prazo prorrogado por iguais períodos se os concorrentes nada
requererem em contrário.

14 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas
obrigações, o adjudicatário prestará uma caução no valor correspon-
dente a 5 % do valor total do fornecimento, com exclusão do IVA.
As cauções podem ser prestadas por depósito em dinheiro ou em
títulos emitidos ou garantias pelo Estado, ou mediante garantia ban-
cária ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

15 � O fornecimento constante deste concurso não foi alvo de
anúncio indicativo.

16 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 3 de Junho de 2002.

17 � Este anúncio foi recepcionado, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 12 de Junho de 2002.

3 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Guedes Ribeiro. 3000059329

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio

Concurso público para a construção de edifício
destinado à Escola Básica do 1.º Ciclo de São Domingos

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Santarém,
Largo do Município, 2000-027 Santarém (telefone: 243304200; fax:
243304299).

2 � Modalidade do 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 de Gonçalo Mendes da Maia,
São Domingos, freguesia de São Nicolau, Santarém.

b) Designação e objecto da empreitada � construção de edifício
da Escola Básica do 1.º Ciclo de São Domingos, Santarém, pela
Câmara Municipal de Santarém. Os trabalhos que constituem a em-
preitada são: construção do edifício da escola, incluindo a execução
de todas as infra-estruturas necessárias, movimento de terras, arranjo
de espaços exteriores.

c) Preço base da empreitada � 1 460 080,37 euros, mais IVA não
incluído.

4 � Prazo previsto de execução da obra � 180 dias de calendá-
rio a contar da data da consignação da obra.

5 � Consulta do processo de concurso

a) O processo encontra-se patente, para consulta e ou aquisi-
ção, na Secção de Habitação do Departamento de Gestão
Urbanística e Ambiente da Câmara Municipal de Santarém,
Praça do Município, 2000-027 Santarém, todos os dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 15 ho-
ras e 45 minutos (telefone: 243304243; fax: 243304299).

As cópias do processo patenteado em concurso deverão
ser solicitadas até 10 dias úteis antes da data limite para
entrega das propostas e serão fornecidas no prazo máximo
de 6 dias a contar da data de recepção do pedido;

b) O processo será fornecido contra o pagamento de 500 eu-
ros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a pagar em
dinheiro, cheque visado ou vale de correio a favor da enti-
dade adjudicante.

6 � Data limite de recepção das propostas:

a) As propostas serão entregues até às 17 horas e 30 minutos
do 30.º dia de calendário a contar do dia posterior à publi-
cação do anúncio no Diário da República;

b) Endereço da entrega ou envio das propostas � as propos-
tas devem ser enviadas ao Departamento de Gestão Urba-
nística e Ambiente da Câmara Municipal de Santarém, Lar-
go do Município, 2000-027 Santarém, pelos concorrentes
ou seus representantes, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção;

c) As propostas, bem como todos os documentos, devem ser
redigidos na língua portuguesa. Os documentos que, pela sua
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, ou
em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua preva-

lência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão intervir no acto público do concurso os concor-
rentes ou os seus representantes devidamente credenciados
pelos concorrentes;

b) A abertura das propostas terá lugar no edifício dos Paços
do Concelho pelas 10 horas do 1.º dia útil após o termo do
prazo de entrega das propostas.

8 � Prestação da caução � o concorrente a quem for adjudicada
a empreitada terá de prestar, antes da celebração do contrato, a
caução no valor de 5 % do preço total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento:

a) A empreitada é por série de preços, nos termos dos artigos 8.º
e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) A facturação será realizada mediante medições mensais.

10 � Modalidade jurídica de associações de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas, desde que todas possuam
as condições legais adequadas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas e declarem a intenção de se constituírem ju-
ridicamente em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato. Nesta declaração
deverá constar a empresa líder do consórcio.

11 � Qualificação dos concorrentes � só podem ser admitidos
concorrentes nas seguintes condições:

a) Os titulares do certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, com a clas-
sificação de empreiteiro geral de edifícios com classe que
cubra o valor global da proposta e que contenha as seguin-
tes autorizações:

a.1) Da 1.ª categoria, as seguintes subcategorias: 1.ª, 5.ª,
7.ª e 13.ª;

a.2) Da 5.ª categoria, as seguintes subcategorias: 1.ª, 5.ª,
7.ª, 10.ª e 11.ª

Estas autorizações deverão possuir classes corres-
pondentes ao valor dos trabalhos especializados que
lhes respeitem;

a.3) Caso o concorrente não disponha das autorizações
exigidas nos termos das alíneas anteriores, indicará
em documento anexo à proposta os subempreiteiros
possuidores dessas autorizações, aos quais ficará vin-
culado por contrato para a execução dos trabalhos
que lhes respeitem;

b) No caso da alínea anterior, deverão de igual modo ser ane-
xos à proposta as declarações de compromisso, subscritas
pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das
quais conste o nome destes, o seu endereço, a titularidade
do certificado de classificação contendo as autorizações aqui
exigidas, bem assim o valor dos trabalhos a que respeitem;

c) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, nos termos previsto no artigo 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

c1) Cujo valor médio anual de empreitadas da mesma na-
tureza executadas nos últimos três anos, demonstra-
das por certificados de boa execução, elaborados nos
termos da alínea n) do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, seja superior a
249 398,95 euros;

c2) Que nos últimos três anos tenham realizado pelo
menos uma empreitada da mesma natureza, de valor
superior a 50 % do preço base do concurso, demons-
trada pelos certificados de boa execução referidos na
alínea anterior;

c3) A avaliação da capacidade económica e financeira será
feita tendo como base o modelo 22 do IRC ou mo-
delo 3 do IRS do último ano, sendo excluídos os con-
correntes que não satisfizerem os seguintes requisi-
tos mínimos:

Apresentarem uma liquidez geral > 103,84 %;
Apresentarem uma autonomia financeira > 9,99 %;
Apresentarem um grau de cobertura do imobilizado

> 114,74 %.
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12 � Prazo de validade da proposta � 60 dias a contar da data
do acto público do concurso.

13 � Avaliação/critérios de adjudicação � procedendo à avalia-
ção das propostas presentes a concurso, será em primeiro lugar ava-
liada a capacidade financeira, económica e técnica dos concorren-
tes, de acordo com o que se encontra estabelecido no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13.1 � Capacidade financeira � a avaliação da capacidade finan-
ceira será realizada considerando o definido na alínea c3) do n.º 11
do presente anúncio, assim como com o definido no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13.2 � Critério de adjudicação/análise das propostas � os con-
correntes aptos passam à fase seguinte em condições de igualdade,
sendo então analisadas as propostas por eles apresentadas.

A adjudicação será efectuada à proposta mais vantajosa, nos ter-
mos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, aten-
dendo-se aos seguintes factores de apreciação das propostas e res-
pectiva ponderação, por ordem decrescente das importâncias, com
a seguinte pontuação e com indicação de subfactores:

a) Preço (classificação de 0 a 100) � 45 %;
b) Garantia de boa execução e qualidade técnica (classificação

de 0 a 100) � 35 %;
b1) Valor médio de execução de obras da mesma natureza nos

últimos três anos;
c) Prazo de execução da obra (classificação de 0 a 100) �

20 %.

A classificação final será obtida pela seguinte fórmula matemática:

CF = 0,45 × (classificação, preço) + 0,35 × (classificação,
valor médio de execução de obras da mesma natureza nos

últimos três anos) + 0,2 × (classificação do prazo
de execução da obra)

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Enviado para publicação no Diário da República em 14 de

Junho de 2002.

29 de Maio de 2001. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro de
Sousa Barreiro. 3000059829

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Anúncio

Concurso público «Drenagem de águas residuais
na EN 335, em Salgueiro»

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Vagos.
2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei

n.º 59/99, de 2 de Março.
3 � a) Local de execução � Salgueiro, Soza.
b) Designação da empreitada � «Drenagem de águas residuais na

EN 335, em Salgueiro».
Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da obra �

execução da implantação dos órgãos de drenagem de águas residuais
no emissário EM 1 em 1895 m, em PVC, Ø 200 mm, PN 4, e no
emissário EM 2 em cerca de 881 m, em PVC, Ø 200 mm, PN 4.

Na implantação/construção desta empreitada deverão ser seguidas
as especificações do caderno de encargos, memória descritiva e pe-
ças desenhadas que fazem parte integrante do processo do concurso.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 282 361,52 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 60 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados até ao dia e hora do acto público do con-
curso e ou pedidos na Secretaria dos Serviços Técnicos da Câmara
Municipal de Vagos, 3840 Vagos, nos dias úteis e no horário normal
de expediente, até ao dia 31 de Julho de 2002.

b) Com o pagamento prévio de 200 euros para pagamento de
cópias.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas de 13 de Agosto de 2002.

b) Na Secretaria dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de
Vagos.

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

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

b) Esse acto terá lugar no dia 14 de Agosto de 2002, pelas 15 ho-
ras, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vagos.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são autos de medição men-
sais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � no caso
de agrupamento de empresas, estas deverão adoptar a modalidade
jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidá-
ria, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI, da classe correspondente ao valor da proposta apresen-
tada, com as autorizações abaixo indicadas:

9.ª e 1.ª subcategorias da 3.ª categoria.
A classe da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria tem de ser de

valor que cubra o valor global da proposta.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados da sua abertura, considerando-se este prazo prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por mais 44 dias.

13 � Critério de apreciação das propostas � o critério no qual
se baseará a adjudicação é o da proposta economicamente mais van-
tajosa, implicando a ponderação de factores variáveis que a seguir se
enumeram por ordem decrescente da sua importância:

Preço � 80 %;
Valia técnica da proposta � 20 %.

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

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Junho de 2002.

13 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz. 3000059454

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Concurso público internacional para o fornecimento de
inertes, nos termos dos artigos 190.º, alínea b), e 80.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Departamento Municipal de Vias Municipais, Rua de Álvares
Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; telefax:
223707154).

2 � Objecto do concurso público internacional:

a) É objecto do concurso o fornecimento de inertes. A classi-
ficação no Regulamento CEE n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, al-
terado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho,
de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, de 22 de Junho de 1998, é da divisão 14,
grupo 14.2, classe 14.21, categoria 14.21.1, subcatego-
ria 14.21.11, referências CPC 15310 e SH/NC 2505; sub-
categoria 14.21.12, referências CPC 15320.1 e SH/NC
2517.10.4; subcategoria 14.21.13, referências CPC 15320.2
e SH/NC 2517.20.30;

b) A quantidade a adquirir é de 60 000 m3 de agregado de gra-
nulometria extensa 0-30 mm; 10 000 m3 de gravilha 5/10;
10 000 m3 de gravilha 5/15; 5000 m3 de brita 40/60;
3000 m3 de pó de pedra e 2000 m3 de rachão britado 0-
-30 mm, podendo vir a efectuar-se aquisições suplementa-
res nos primeiros 90 dias após o termo do contrato de for-
necimento a que o presente concurso der lugar ou em igual
período, caso a quantidade indicada se esgote sem que te-
nha decorrido todo o prazo de duração do fornecimento;

c) Os inertes deverão ser provenientes de granito azul;
d) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens acima indi-

cados, tendo sido considerado para efeitos de concurso um
preço base de 1 000 000 de euros, mais IVA.

3 � Local da entrega � estaleiro da Câmara Municipal ou em
qualquer local no concelho de Vila Nova de Gaia.
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4 � Prazo de duração do fornecimento � 365 dias, contados a
partir da celebração do contrato.

5 � Primeiro fornecimento � a efectuar após celebração do
contrato.

6 � A prestação poderá ser realizada por qualquer entidade voca-
cionada para a comercialização do objecto do fornecimento em
concurso, desde que reúna as condições de idoneidade e capacidade
especificadas no programa de concurso.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das previstas no processo de concurso. Não são igual-
mente admitidas propostas que não contemplem a totalidade do
fornecimento.

8 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter técnico-profissional e económico são os des-
critos nos pontos 8 e 10 do programa de concurso.

9 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de con-
correntes, sem que entre eles exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade em causa e nos
termos expressos no programa de concurso.

10 � a) As condições e demais elementos para este concurso
encontram-se patentes na Secretaria de Apoio Administrativo do
Departamento acima indicado, na Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

b) Os referidos elementos devem ser pedidos até ao dia 6 de Agosto
de 2002.

c) A entrega do processo de concurso será efectuada no prazo de
quatro dias úteis a contar da data de recepção do pedido, mediante
pagamento da quantia de 13 euros, acrescido de IVA.

11 � a) A entrega das propostas será feita na Secretaria de Apoio
Administrativo do Departamento acima indicado, na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, até às 17 horas do dia 13 de Agosto de
2002.

b) O modo de entrega das propostas está definido no programa de
concurso.

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

12 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no salão da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia, ou outro local a in-
dicar oportunamente, pelas 10 horas do dia 14 de Agosto
de 2002;

b) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados, embora
possam assistir todas as pessoas nisso interessadas.

13 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será
unicamente o do mais baixo preço.

14 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um prazo mínimo de 60 dias contados da data limite
para a sua entrega, considerando-se prorrogado se os concorrentes
nada requererem em contrário.

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

16 � Não houve publicação de anúncio indicativo.
17 � O contrato a celebrar está abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro.

18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 13 de Junho de 2002.

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

20 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � 13 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Menezes. 3000059334

Anúncio

Concurso público internacional para o aluguer de diver-
so equipamento, nos termos dos artigos 190.º, alínea b),
e 80.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Departamento Municipal de Vias Municipais, Rua de Álvares
Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; telefax:
223707154).

2 � Objecto do concurso público internacional:

a) O objecto do presente concurso é o aluguer de diverso equi-
pamento. A classificação no Regulamento CEE n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jor-
nal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho
de 1998, é da divisão 45, grupo 45.5, classe 45.50, catego-
ria 45.50.1, subcategoria 45.50.10, referência CPC 51800
da divisão 34, grupo 34.1, classe 34.10, categoria 34.10.4
e subcategoria 34.10.41, referência CPC 49115.1 da divi-
são 34, grupo 34.2, classe 34.20, categoria 34.20.2 e sub-
categoria 34.20.21, referência CPC 492b;

b) O aluguer é para 3000 horas de retroescavadora, 600 horas
de giratória sem martelo, 150 horas de giratória com mar-
telo, 500 horas de máquina de pá carregadora, 1500 horas
de motoniveladora, 3000 horas de camião basculante de 2,
3 e 4 eixos e 500 horas de porta-máquinas (semi-reboque);

c) O aluguer dos diversos equipamentos acima indicados inclui
operador e gasóleo;

d) O contrato a celebrar visa o aluguer dos equipamentos aci-
ma indicados, tendo sido considerado para efeitos de con-
curso um preço base de 300 000 euros, mais IVA.

3 � O aluguer será prestado no concelho de Vila Nova de Gaia.
4 � Prazo de duração do aluguer � 365 dias, contados a partir

da celebração do contrato.
5 � Primeiro aluguer � a efectuar após celebração do contrato.
6 � A prestação poderá ser realizada por qualquer entidade voca-

cionada para a comercialização do objecto do aluguer em concurso,
desde que reúna as condições de idoneidade e capacidade especifica-
das no programa de concurso.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das previstas no processo de concurso. Não são igual-
mente admitidas propostas que não contemplem a totalidade do alu-
guer.

8 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter técnico e profissional e económico são os
descritos nos pontos 8 e 10 do programa de concurso.

9 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de con-
correntes, sem que entre eles exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade em causa e nos
termos expressos no programa de concurso.

10 � a) As condições e demais elementos para este concurso
encontram-se patentes na Secretaria de Apoio Administrativo do
Departamento acima indicado, na Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

b) Os referidos elementos devem ser pedidos até ao dia 1 de Agosto
de 2002.

c) A entrega do processo de concurso será efectuada no prazo de
quatro dias úteis a contar da data de recepção do pedido, mediante
pagamento da quantia de 13 euros, acrescido de IVA.

11 � a) A entrega das propostas será feita na Secretaria de Apoio
Administrativo do Departamento acima indicado, na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, até às 17 horas do dia 8 de Agosto de
2002.

b) O modo de entrega das propostas está definido no programa de
concurso.

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

12 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no salão da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia, ou outro local a in-
dicar oportunamente, pelas 10 horas do dia 9 de Agosto de
2002;

b) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados, embora
possam assistir todas as pessoas nisso interessadas.

13 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será
unicamente o do mais baixo preço.

14 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um prazo mínimo de 60 dias contados da data limite
para a sua entrega, considerando-se prorrogado se os concorrentes
nada requererem em contrário.

15 � O adjudicatário garantirá por caução no valor de 5 % do
preço total da adjudicação o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato de aluguer.
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16 � Não houve publicação de anúncio indicativo.
17 � O contrato a celebrar está abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro.

18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 13 de Junho de 2002.

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

20 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � 13 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Menezes. 3000059335

Anúncio

Concurso público internacional para o fornecimento con-
tínuo de misturas betuminosas a quente, nos termos
dos artigos 190.º, alínea b), e 80.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Departamento Municipal de Vias Municipais, Rua de Álvares
Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; telefax:
223707154).

2 � Objecto do concurso público internacional:

a) É objecto do concurso o fornecimento de misturas betumi-
nosas a quente, classificadas na divisão 26, grupo 26.8, clas-
se 26.82, categoria 26.82.1, subcategoria 26.82.13, referên-
cia CPC 37940 e SH/NC 2715, a que se refere o
Regulamento CEE n.º 3696/93, de 29 de Outubro, publica-
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;

b) As quantidades a adquirir são 20 000 t de macadame betu-
minoso e 30 000 t de betão betuminoso 0-5 mm, podendo
vir a efectuar-se aquisições suplementares nos primeiros
90 dias após o termo do contrato a que o presente con-
curso der lugar, ou em igual período após se esgotar a quan-
tidade contratada;

c) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens acima indi-
cados, tendo sido considerado para efeitos de concurso um
preço base de 1 250 000 euros, mais IVA.

3 � Local da entrega � qualquer local no concelho de Vila Nova
de Gaia, conforme solicitação dos serviços.

4 � O fornecimento é contínuo e pelo período de um ano.
5 � A prestação poderá ser realizada por qualquer entidade voca-

cionada para o exercício da actividade a que corresponde o objecto
do fornecimento em concurso, desde que reúna as condições de ido-
neidade e capacidade especificadas no programa de concurso.

6 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das previstas no processo de concurso. Não são igual-
mente admitidas propostas que não contemplem a totalidade do
fornecimento.

7 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter técnico e profissional e económico são os
descritos nos pontos 8 e 10 do programa de concurso.

8 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de con-
correntes, sem que entre eles exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade em causa e nos
termos expressos no programa de concurso.

9 � a) As condições e demais elementos para este concurso en-
contram-se patentes na Secretaria de Apoio Administrativo do De-
partamento acima indicado, na Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

b) Os referidos elementos devem ser pedidos até ao dia 2 de Agosto
de 2002.

c) A entrega do processo de concurso será efectuada no prazo de
quatro dias úteis a contar da data de recepção do pedido, mediante
pagamento da quantia de 13 euros, acrescido de IVA.

10 � a) A entrega das propostas será feita na Secretaria de Apoio
Administrativo do Departamento acima indicado, na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, até às 17 horas do dia 9 de Agosto de
2002.

b) O modo de entrega das propostas está definido no programa de
concurso.

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

11 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no salão da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia, ou outro local a in-
dicar oportunamente, pelas 10 horas do dia 12 de Agosto
de 2002;

b) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados, embora
possam assistir todas as pessoas nisso interessadas.

12 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será o
da proposta mais vantajosa, ponderando os seguintes factores:

Preço mais baixo � 60 %;
Duração do percurso � 40 %.

O critério duração do percurso é estabelecido da seguinte forma:

Tempo de percurso desde a central de produção até à sede do
município de Vila Nova de Gaia.
A duração do percurso deverá ser indicada pelos concorren-

tes juntamente com a proposta, em forma de declaração.

13 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um prazo mínimo de 60 dias contados da data limite
para a sua entrega, considerando-se prorrogado se os concorrentes
nada requererem em contrário.

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

15 � Não houve publicação de anúncio indicativo.
16 � O contrato a celebrar está abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro.

17 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 13 de Junho de 2002.

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

19 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � 13 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Menezes. 3000059336

Anúncio

Concurso público internacional para o fornecimento de
emulsão E. C. M. 2, nos termos dos artigos 190.º, alí-
nea b), e 80.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, Departamento Municipal de Vias Municipais, Rua de Álvares
Cabral, 4400-017 Vila Nova de Gaia (telefone: 223702559; telefax:
223707154).

2 � Objecto do concurso público internacional:

a) É objecto do concurso o fornecimento de emulsão E. C.
M. 2. A classificação no Regulamento CEE n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de De-
zembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/
98, do Conselho, de 16 Junho, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998, é da
divisão 11, grupo 11.1, classe 11.10, categoria 11.10.1,
subcategoria 11.10.10, referências CPC 12010 e SH/NC
2709;

b) A quantidade a adquirir é de 4300 t, podendo vir a efectu-
ar-se aquisições suplementares nos primeiros 90 dias após
o termo do contrato de fornecimento a que o presente
concurso der lugar, ou em igual período, caso a quantidade
indicada se esgote sem que tenha decorrido todo o prazo de
duração do fornecimento;

c) O contrato a celebrar visa a aquisição dos bens acima indi-
cados, tendo sido considerado para efeitos de concurso um
preço base de 730 000 euros, mais IVA.

3 � Local da entrega � estaleiro da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.

4 � Prazo de duração do fornecimento � 365 dias, contados a
partir da celebração do contrato.
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5 � Primeiro fornecimento � a efectuar após celebração do
contrato.

6 � A prestação poderá ser realizada por qualquer entidade voca-
cionada para a comercialização do objecto do fornecimento em
concurso, desde que reúna as condições de idoneidade e capacidade
especificadas no programa de concurso.

7 � Não são admitidas propostas variantes ou com condições
divergentes das previstas no processo de concurso. Não são igual-
mente admitidas propostas que não contemplem a totalidade do
fornecimento.

8 � Os elementos e formalidades necessários à apreciação das
condições de carácter técnico e profissional e económico são os
descritos nos pontos 8 e 10 do programa de concurso.

9 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de con-
correntes, sem que entre eles exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade em causa e nos
termos expressos no programa de concurso.

10 � a) As condições e demais elementos para este concurso
encontram-se patentes na Secretaria de Apoio Administrativo do
Departamento acima indicado, na Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, durante as horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

b) Os referidos elementos devem ser pedidos até ao dia 5 de Agosto
de 2002.

c) A entrega do processo de concurso será efectuada no prazo de
quatro dias úteis a contar da data de recepção do pedido, mediante
pagamento da quantia de 13 euros, acrescido de IVA.

11 � a) A entrega das propostas será feita na Secretaria de Apoio
Administrativo do Departamento acima indicado, na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, até às 17 horas do dia 12 de Agosto de
2002.08.

b) O modo de entrega das propostas está definido no programa de
concurso.

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

12 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar no salão da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia, ou outro local a in-
dicar oportunamente, pelas 10 horas do dia 13 de Agosto
de 2002;

b) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados, embora
possam assistir todas as pessoas nisso interessadas.

13 � Critério de adjudicação � o critério de adjudicação será
unicamente o do mais baixo preço.

14 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um prazo mínimo de 60 dias contados da data limite
para a sua entrega, considerando-se prorrogado se os concorrentes
nada requererem em contrário.

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

16 � Não houve publicação de anúncio indicativo.
17 � O contrato a celebrar está abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro.

18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 13 de Junho de 2002.

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

20 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � 13 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Menezes. 3000059338

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Anúncio
Concurso público para adjudicação da empreitada

«Construção de ETAR�s em Algoso (concepção/cons-
trução)».

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Vimioso,
Praça de Eduardo Coelho, 5230-315 Vimioso (telefone: 2735181200;
fax: 273512510).

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

3 � a) Local de execução � Algoso.
Designação da empreitada � «Construção de ETAR�s em Algoso

(concepção/construção)».
b) Natureza e extensão dos trabalhos � instalação de duas ETAR�s

compactas em Algoso, incluindo estudos e projectos de execução,
todo o movimento de terras, vedações e electrificações.

c) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 111 000 euros.
4 � O prazo de execução da empreitada é de 270 dias, incluindo

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

podem ser examinados ou pedidos na Secção de Obras e Saneamento
Básico da Câmara Municipal de Vimioso, nos dias úteis e no horário
normal de expediente, até cinco dias antes da data limite da entrega
das propostas, debitando-se custos de expedição no caso de o pedido
ser feito por correio.

6 � a) As propostas, documentadas, deverão ser apresentadas até
às 17 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, na Secção de Obras e Saneamento Básico da Câ-
mara Municipal de Vimioso.

b) As propostas e os documentos de habilitação deverão ser redi-
gidos em língua portuguesa.

c) As propostas serão enviadas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, na Câmara Munici-
pal, na Secção de Obras e Saneamento Básico da Câmara Municipal
de Vimioso.

7 � A abertura das propostas terá lugar no 1.º dia útil que se seguir
ao termo do prazo para entrega das mesmas, pelas 10 horas, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Vimioso.

8 � Só podem intervir no acto público do concurso os represen-
tantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

9 � A caução definitiva para garantir o contrato é de 5 % do
valor da adjudicação, conforme o artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º,
alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e capítulo I do
mesmo decreto-lei, e as modalidades essenciais de financiamento e
de pagamento são mensais, mediante medição prévia dos trabalhos
executados com aprovação da respectiva fiscalização.

11 � Quando o concorrente for um grupo de empresas, estas
deverão constituir-se juridicamente numa única entidade ou em con-
sórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos de cele-
bração de contrato. No entanto, uma das empresas deverá ter, obri-
gatoriamente, alvará de classe correspondente ao valor total da
empreitada.

12 � Alvarás exigidos e documentação complementar:

a) Só serão admitidas como concorrentes empresas titulares
de alvará de empreiteiro de obras públicas com as seguintes
autorizações:

9.ª subcategoria da 3.ª categoria e 1.ª subcategoria da
5.ª categoria (Redes de esgotos e instalações eléctri-
cas de baixa tensão), de acordo com o Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, e da classe correspondente
ao valor da sua proposta;

b) O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias
contados a partir da data do acto público do concurso.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, impli-
cando a apreciação dos factores variáveis e respectiva ponderação
da seguinte forma:

a) Preço (P) � 70 %;
b) Qualidade técnica da proposta (QTP) � 30 %,

sendo a avaliação final resultante da análise comparativa das várias
propostas por aplicação dos seguintes subfactores:

a) Preço (P):

P =
 Pb
Vp

em que:

Vp = valor da proposta;
Pb = preço da proposta de mais baixo preço;

b) Qualidade técnica da proposta (QTP):

b1) Experiência do técnico coordenador dos projectos (NJ);
b2) Descrição e justificação do plano de trabalhos (PT);
b3) Plano dos meios humanos e equipamentos a afectar à

obra (MH);
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b4) Plano dos meios técnicos a afectar à obra e aos pro-
jectos (MT);

b5) Qualidade do estudo prévio/anteprojecto apresentado
(PP);

b6) Conteúdo técnico da memória descritiva e justificati-
va das soluções propostas (MD).

Na análise comparativa das propostas, os subfactores b1) a b6)
serão pontuados em função da seguinte escala:

Mau � 0;
Insuficiente � 0.25;
Suficiente � 0.5;
Bom � 0.75;
Muito bom � 1,

sendo a qualidade técnica da proposta (QTP) calculada com base na
seguinte fórmula:

QTP =
 [(NJ) + (PT) + (MH) + (MT) + (PP) + (MD)]

6

A classificação final (CF) será a que resultar da aplicação da fór-
mula:

CF = (70 % * P) + (30 % * QTP)

procedendo-se à ordenação decrescente das propostas segundo a clas-
sificação obtida. Desta dar-se-á conhecimento a todos os concor-
rentes, para efeitos do disposto o artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

14 � Qualificação dos concorrentes:
14.1 � Capacidade económico-financeira � os critérios de ava-

liação da capacidade financeira dos concorrentes será feita com base
no quadro de referência constante da Portaria n.º 1454/2001, de
28 de Dezembro, tendo, no mínimo, que apresentar cumulativamen-
te os valores do quartil inferior previstos nessa portaria.

14.2 � Capacidade técnica dos concorrentes � serão considera-
dos como tendo aptidão técnica para executar a obra os concorren-
tes que reúnam pelo menos duas das seguintes condições:

a) Será avaliada pela demonstração da execução de pelo me-
nos uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso,
do valor não inferior a 80 % do valor estimado do contrato;

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

c) Existência nos quadros da empresa de técnicos para cada
especialidade da obra posta a concurso, com experiência
profissional em acompanhamento e direcção de obras de
natureza pública equiparáveis à obra em concurso.

15 � É admitida a apresentação de propostas variantes ao sistema.
16 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas.

20 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Baptista
Rodrigues. 1000085704

ENTIDADES PARTICULARES

TOMARPOLIS � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM TOMAR, S. A.

Anúncio
Concurso público para adjudicação da prestação

de serviços de gestão da intervenção TomarPolis

1 � TomarPolis � Sociedade para o Desenvolvimento do Pro-
grama Polis em Tomar, S. A., com instalações provisórias na Câ-
mara Municipal de Tomar, Paços do Município, Praça da República,
2300-550 Tomar (telefone: 249329840; telefax: 249324577).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, para adjudicação da prestação de serviços
de gestão da intervenção TomarPolis.

Os serviços a prestar incluem:

a) Planeamento, preparação e execução de consultas;
b) Procedimentos contratuais e contratos relativos a estudos

e projectos, empreitadas, fornecimentos, serviços e fiscali-
zações, coordenação de segurança, higiene e saúde;

c) Informação e gestão das actividades dos consultores, pro-
jectistas, empreiteiros, fornecedores e outros intervenientes;

d) Preparação dos processos de expropriações, realojamento
e indemnizações;

e) Controlo de prazos e custos;
f) Controlo da qualidade;

g) Organização e criação de arquivo e banco de dados;
h) Assegurar a orgânica de funcionamento corrente da

TomarPolis.

3 � Local de execução � o local de execução das obras a que se
refere a prestação de serviços da gestão da intervenção situa-se no
concelho de Tomar, cidade de Tomar. A delimitação da zona de
intervenção encontra-se assinalada no desenho 20.PES.001, incluí-
do no plano estratégico patente a concurso.

Preço base do concurso � 900 000 euros (sem o IVA).
4 � Datas limites para conclusão da prestação de serviços:

a) As obras incluídas no âmbito da intervenção terão de estar
concluídas em 30 de Setembro de 2005;

b) As contas respeitantes às empreitadas e a conclusão dos
projectos «como construído» terão de estar encerradas e
entregues até 31 de Março de 2006.

Todos os serviços a serem prestados no âmbito do contrato em
concurso serão executados até ao decurso dos prazos antes estabele-
cidos, em concordância com o disposto nos demais documentos
concursais.

5 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas
nem variantes ao especificado nas condições técnicas. No entanto,
os candidatos poderão propor soluções alternativas à sua proposta
base, desde que devidamente caracterizadas como tais, justificadas
técnica e economicamente, acompanhadas dos respectivos mapas de
preços.

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

a) Os concorrentes, quando entidades singulares, deverão ter
expressamente referido no objecto social a possibilidade de
poderem actuar no domínio da gestão e fiscalização de
empreendimentos. Quando associados, o líder do consórcio
ou agrupamento, ou o accionista maioritário da sociedade,
deverão possuir essa referência;

b) Os concorrentes deverão apresentar certificado de dono de
obra em como já executaram a gestão de um empreendi-
mento no valor mínimo de 15 000 000 de euros nos últi-
mos cinco anos;

c) Os concorrentes deverão possuir certificação de acordo com
a norma ISO 9001 e ou serem qualificados como gestores
de qualidade, pelo LNEC, nas três classes e categoria
máxima;

d) Os concorrentes deverão ainda possuir capacidade financeira
e técnica que satisfaça as exigências específicas no progra-
ma de concurso e no caderno de encargos.

7 � No caso de a adjudicação recair num grupo de concorrentes,
este deverá assumir a forma jurídica de associação em consórcio
externo, agrupamento complementar de empresas ou sociedade anó-
nima, em qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária
dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o con-
sórcio, agrupamento ou sociedade.

8 � a) O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
examinados ou pedidos nas instalações da entidade adjudicante, situ-
adas na Câmara Municipal de Tomar, Paços do Município, na Praça
da República, 2300-550 Tomar.

b) Os pedidos do programa de concurso e caderno de encargos
devem ser feitos, por escrito, até ao dia 29 de Agosto de 2002, sendo
o seu fornecimento efectuado no prazo máximo de quatro dias úteis
contados a partir da data de recepção do respectivo pedido.

c) Preço de cada colecção � 1750 euros, acrescido do IVA à taxa
legal em vigor, podendo o seu pagamento efectuar-se em numerário
ou cheque cruzado emitido à ordem da entidade adjudicante.

9 � a) As propostas devem ser entregues ou enviadas à entidade
adjudicante, com instalações provisórias na Câmara Municipal de
Tomar, Paços do Município, situado na Praça da República, 2300-
-550 Tomar.

b) As propostas devem dar entrada até às 17 horas e 30 minutos
do dia 4 de Setembro de 2002.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa.
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10 � A abertura das propostas terá lugar no dia 5 de Setembro de
2002, pelas 15 horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do
Município de Tomar, sito na Praça da República. Ao acto público
do concurso pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente creden-
ciados, até ao limite de dois representantes por concorrente.

11 � O critério de adjudicação será o da proposta mais vanta-
josa, implicando a ponderação dos seguintes factores:

a) Preço global;
b) Qualidade técnica da proposta:

b1) Metodologia proposta para a prestação de serviços;
b2) Quantitativos e adequação dos meios humanos dis-

ponibilizados para a prestação de serviços;
b3) Curricula dos técnicos envolvidos na prestação de

serviços;
b4) Plano e sistema de qualidade propostos.

12 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas du-
rante o prazo de 60 dias contados da data limite para a sua entrega.

13 � Prestação de caução � o adjudicatário deverá prestar uma
caução definitiva no valor 5 % do preço total do contrato.

14 � O financiamento da prestação de serviços de gestão da in-
tervenção será assegurado pela entidade adjudicante. Os pagamentos
serão efectuados periodicamente e de acordo com as condições ex-
pressas no caderno de encargos.

15 � Não houve publicação do anúncio indicativo.
16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

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

17 � Reserva de direitos � a entidade adjudicante reserva-se o
direito de não adjudicar a prestação de serviços de gestão da
intervenção.

18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em
13 de Junho de 2002.

13 de Junho de 2002. � Os Vogais do Conselho de Administra-
ção: António Paulino da Silva Paiva � Fernando Rui Linhares
Côrvelo de Sousa. 1000085695

RECTIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

Anúncio rectificativo

Concurso público para a execução da empreitada de
obras de beneficiação geral na Escola EB 49, sita no
Bairro Agra do Amial.

No anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134,
de 12 de Junho de 2002, no artigo 5.º, alínea a), onde se lê:

«[...] até ao dia 3 de Julho de 2002 [...]»

deverá ler-se:

«[...] até ao dia 5 de Julho de 2002 [...]».

Consequentemente, no artigo 6.º, alínea a), onde se lê:

«[...] 10 de Julho de 2002 [...]»

deverá ler-se:

«[...] 12 de Julho de 2002 [...]»

e no artigo 7.º, alínea b), onde se lê:

«[...] o acto público do concurso realizar-se-á pelas 10 horas
do dia 11 de Julho de 2002 [...]»

deverá ler-se:

«[...] o acto público do concurso realizar-se-á pelas 10 horas
do dia 15 de Julho de 2002 [...]».

13 de Junho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 3000059492



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 147 � 28 de Junho de 200213 504

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Centro

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Joaquim Martins da Fonseca, L.da, com sede na Ponte Nova,
Santa Ovaia, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra,
requereu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre
Coimbra e Vide (por Vila Pouca), com o seguinte itinerário: Coim-
bra, Moita da Serra (pelo IC 2, IP 3, IC 6 e EN 17), Venda da Serra,
Catraia do Mouronho, Espariz (cruzamento), Gândara de Espariz,
Carvalhos, Pinheiro de Coja (cruzamento), Poço do Gato, Venda da
Esperança, Venda de Galizes, Vila Pouca, Avô (cruzamento), Ponte
Nova, Alvoco das Várzeas, Parente e Vide.

Nos termos do § 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de
31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida no prazo de 60 dias a contar
da data da presente publicação, para o que podem consultar o res-
pectivo processo na Delegação de Transportes do Centro, sita na
Avenida de Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-177 Coimbra.

22 de Maio de 2002. � Pelo Director de Serviços, a Chefe de
Divisão, Graça Maria Albuquerque Fernandes. 3000059798

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Acção especial de falência n.º 350/02 � 1.º Juízo.

Nos autos de acção especial de falência em que é requerente
INVESPOR � Indústria de Confecções, L.da, com sede na Rua do
Vale, 18, Pataias, Alcobaça, são citados os credores desconhecidos
da requerente para, no prazo de 10 dias, decorrida que seja a dilação
de 10 dias, contada da data da segunda e última publicação deste anún-
cio, deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos nos autos
de acção especial de falência supra-identificados, bem como para,
no mesmo prazo, proporem qualquer providência diferente da re-
querida, devendo, em todos os casos, oferecer logo os meios de pro-
va de que disponham.

A petição deu entrada em juízo em 19 de Abril de 2002.

26 de Abril de 2002. � O Juiz de Direito, Arlindo José Colaço
Crua. � O Escrivão-Adjunto, Carlos Alberto Marques Inácio.

1000085561

Anúncio

Faz-se saber que nos autos de recuperação de empresa n.º 445/
2002, a correr termos no 3.º Juízo do Tribunal da Comarca de Al-
cobaça, em que é requerente RÓMULOS � Indústria e Comércio de
Calçado, L.da, e requerida QuicK Portuguesa � Fábrica de Calçado,
L.da, com sede no lugar do Chamiço, freguesia da Benedita, concelho
e comarca de Alcobaça, são citados os credores desconhecidos, bem
como a comissão de trabalhadores da requerida, para, no prazo de
10 dias, decorrida que seja a dilação de 10 dias, contada da data da
segunda e última publicação do anúncio, deduzirem oposição ou jus-
tificarem os seus créditos nos autos de recuperação de empresa em
que é requerida Quick Portuguesa, L.da, com sede no lugar do Chamiço,
Benedita, bem com para, no mesmo prazo, proporem qualquer pro-
vidência diferente da requerida, devendo, em todos os casos, ofere-

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

cer logo os meios de prova de que disponham, conforme petição
inicial e documento cujas cópias se encontram na Secretaria deste
Tribunal.

Consigna-se que a presente recuperação de empresa deu entrada
neste Tribunal em 21 de Maio de 2002.

22 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Luís José Cardoso
Ribeiro. � O Escrivão-Adjunto, Albino Mateus Gomes.

1000085714

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

Anúncio

Processo n.º 1369/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público de Almeirim.
Requerida � Soc. Agrícola Flor do Ribatejo, L.da, e outro(s).

Maria Isabel Teixeira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Almeirim:

Faz saber que por sentença proferida nos presentes autos foi de-
clarada a falência da requerida Soc. Agrícola Flor do Ribatejo, L.da,
identificação fiscal n.º 503316806, com domicílio na Rua do 1.º de
Maio, Frade de Baixo, 2090 Alpiarça, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. João Manuel Correia
Chambino, com endereço na Rua do Sargento Armando M. Ferreira,
12, 3.º, direito, 1800 Lisboa.

18 de Março de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Isabel Teixeira. �
A Oficial de Justiça, M. Eugénia Agostinho. 30000350095

Anúncio

Processo n.º 1227/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público de Santarém.
Requerido � Fernando José Pedroso Ferreira.

Maria Isabel Teixeira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Almeirim:

Faz saber que por sentença de 20 de Março de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Fernando
José Pedroso Ferreira, identificação fiscal n.º 154095745, com do-
micílio na Rua Nova, 23, Tapada, 2080 Almeirim, tendo sido fixa-
do em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. João Manuel Correia
Chambino, com endereço na Rua do Sargento Armando M. Ferreira,
12, 3.º, direito, 1800 Lisboa.

27 de Março de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Isabel Tei-
xeira. � O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 3000037909

Anúncio

Processo n.º 1226/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público de Almeirim.
Requerido � Joaquim do Carmo Rodrigues.

Maria Isabel Teixeira, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Almeirim:

Faz saber que por sentença proferida nos presentes autos foi de-
clarada a falência do requerido Joaquim do Carmo Rodrigues, identi-
ficação fiscal n.º 182120694, com domicílio na Rua da Ilha da
Madeira, 16-N, 2080 Almeirim, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
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o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. João Manuel Correia
Chambino, com endereço na Rua do Sargento Armando M. Ferreira,
12, 3.º, direito, 1800 Lisboa.

2 de Abril de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Isabel Teixeira. �
A Oficial de Justiça, M. Eugénia Agostinho. 3000040234

TRIBUNAL DA COMARCA DE AMARES

Anúncio
Processo n.º 124/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � José Fernandes e outro(s).

Emídio José M. S. Rocha Peixoto, juiz de direito da Secção de Pro-
cessos do Tribunal da Comarca de Amares:

Faz saber que por sentença de 16 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido José Fernan-
des, viúvo, nascido em 20 de Dezembro de 1930, natural da fregue-
sia de Adaufe, concelho de Braga, com nacionalidade portuguesa,
identificação fiscal n.º 156854252, código 361, bilhete de identidade
n.º 1721684, emitido em 27 de Maio de 1985 por Lisboa, com do-
micílio no lugar de Cachadas, Caldelas, 4720 Amares, tendo sido
fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio
no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Eduardo Jesus Pereira, com
endereço no Edifício Via Norte, Rua do Espido, 164-C, salas 207/
208, 4470 Maia.

17 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Emídio José M. S.
Rocha Peixoto. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Santos Jesus.

3000059630

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 406/1999.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerido � Artur Manuel Barros Silva e outro(s).

Raquel Batista Tavares, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribu-
nal da Comarca de Braga:

Faz saber que por sentença de 5 de Junho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Artur Manuel
Barros Silva, identificação fiscal n.º 177358025, com domicílio na
Rua do Dr. Rocha Peixoto, 90-92, 4710 Braga, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alí-
nea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Oliveira da Silva, com
endereço na Rua do Campo Alegre, 1306, 5.º, sala 509, 4169-008
Porto.

6 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Raquel Batista Tava-
res. � O Oficial de Justiça, Miguel Pontes. 3000059331

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 672/2002.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requerido � Ângelo Filipe Rodrigues Veloso.

Vítor Manuel Azevedo Soares, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Braga:

Faz saber que são citados os credores do requerido Ângelo
Filipe Rodrigues Veloso, com domicílio na Praça de Agrolongo, 39,

4700 Braga, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Maio de 2002.

22 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Vítor Manuel Azevedo
Soares. � A Oficial de Justiça, Ana Maria Braga. 3000059297

TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

Anúncio

Processo n.º 264/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco BPI, S. A.
Requerido � Armando Alberto Correia e outro(s).

Fernando Besteiro, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Bragança:

Faz saber que por sentença de 27 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Armando
Alberto Correia, identificação fiscal n.º 117827672, e esposa,
Armandina da Conceição Vicente Correia, identificação fiscal
n.º 196570093, ambos com domicílio no Bairro de Santa Isabel,
Rua A, 13, 2.º, 5300 Bragança, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial a Dr.ª Ana Maria de Oliveira Silva,
com endereço na Rua do Campo Alegre, 672, 6.º, direito, 4150-171
Porto

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Julho de 2000.

28 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Fernando Besteiro. �
A Oficial de Justiça, Maria do Carmo. 3000059326

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 854/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Inst. Gestão Fin. Segurança Social.
Requerida � Sistmatic Sistemas Informáticos, S. A., e outro(s).

Maria João Areias, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Coimbra:

Faz saber que por sentença de 22 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Sistmatic Siste-
mas Informáticos, S. A., identificação fiscal n.º 501428879, com
domicílio na Largo Cruz Celas, 1, 3000 Coimbra, tendo sido fixado
em 20 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alí-
nea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial João José de Oliveira C. B. Cas-
telhano, com endereço na Rua de Simões de Castro, 147-A, 1.º, C,
3000 Coimbra.

11 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria João Areias. �
A Oficial de Justiça, Ana Paula Pratas. 3000059250

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio
Processo n.º 383/2002.
Falência (requerida).
Requerente � MODESTER � Fab. Confecções Vestuário, L.da

Requerida � UNIVINOG � Import. Export. Text. Unipessoal, L.da

Leonor Maria Ribeiro Gama, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Fafe:

Faz saber que são citados os credores da requerida UNIVINOG �
Import. Export. Text. Unipessoal, L.da, com domicílio no lugar de
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Souto Novo, Portela, Arões, São Romão, 4820 Fafe, para, no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem 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 CPE-
REF).

A petição deu entrada na Secretaria em 6 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Leonor Maria Ribeiro
Gama. � A Oficial de Justiça, Alzira Nogueira. 3000059606

TRIBUNAL DA COMARCA DE LAGOS

Anúncio

Processo n.º 188/2002.
Falência (requerida).
Requerente � SANOCAL � Importação e Exportação, L.da

Requerente � PERLUX � Importação de Perfumes, L.da, e outro(s).
Requerida � Machado & Machado, L.da, pessoa colectiva

n.º 501169598, com sede na Rua de Marreiros Neto, 8-10, em
Lagos.

A Dr.ª Ana Paula Conceição, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Lagos:

Faz saber que são citados os credores da requerida Machado &
Machado, L.da, com domicílio na Rua de Marreiros Neto, 8-10, Lagos,
8600-754 Lagos, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 14 de Maio de 2002.

16 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Paula Concei-
ção. � A Oficial de Justiça, Manuela Machado. 1000085719

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 1092/2001.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).
Requerente � Uncover Têxteis, L.da, e outro(s).
Credor � Banco Português de Negócios e outro(s).

São notificados os credores da requerente Uncover Têxteis, L.da,
identificação fiscal n.º 504464795, com domicílio na Zona Industri-
al da Boavista, armazém 9, Rebordões, 4760 Santo Tirso, de que,
por decisão de 28 de Maio de 2002, proferida nos presentes autos,
foi designado o dia 2 de Outubro de 2002, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da assembleia de credores no edifício deste
Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi a requerente acima referida declarada em situação económica
difícil e determinado o prosseguimento da acção declarativa de re-
cuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento, e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
28 de Dezembro de 2001 e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas nor-
mais de expediente.

31 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Carlos Revez. �
A Oficial de Justiça, Antónia Mesquita. 3000059330

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 461/2002.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal.
Requerido � João da Costa Silva.

Eva Dulcinea Rebelo Almeida, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores do requerido João da Costa
Silva, estado civil: desconhecido, com domicílio na Rua de Nossa
Senhora do Sameiro, casa 11, 4775 Nine, 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 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 CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Maio de 2002.

22 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Eva Dulcinea Rebelo
Almeida. � A Oficial de Justiça, Ermelinda Carvalho.

3000059302

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

Anúncio
Processo n.º 493/2002
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).
Requerente � ALÉM � Sociedade Produtos Têxteis, S. A., com sede

no lugar da Agra, Gavião, Vila Nova de Famalicão.

São citados os credores de ALÉM � Sociedade Produtos Têxteis,
S. A., com sede no lugar da Agra, Gavião, 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, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2
e 3, do CPEREF.

A petição deu entrada na Secretaria em 3 de Junho de 2002.

5 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbosa. � A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes. 3000059145

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 312/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � F. Pestana & C.a, L.da

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

Faz saber que por sentença de 20 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida F. Pestana &
C.a, L.da, com sede na Rua do Conde de Monsaraz, 23-A, tornejando
para a Rua do Mestre António Martins, 20, Penha de França, 1100
Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

21 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos Gon-
çalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000059834

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 22/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Repsol Portugal � Petróleos e Derivados, L.da

Requerida � INTERCONTRATO � Comércio Geral Importação e
Exportação, L.da
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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 INTERCONTRATO � Comér-
cio Geral Importação e Exportação, L.da, com última sede conheci-
da na Rua Nova do Almada, 24, 3.º, direito, São Nicolau, Lisboa,
para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30 dias de éditos,
que começarão a contar-se da segunda e última publicação do com-
petente anúncio, deduzir, querendo, oposição ou propor qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponha, conforme o estatuído no artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF, nos presentes autos, que deram entrada na
Secretaria em 9 de Janeiro de 2002.

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 essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo va-
lor, relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de
bens que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação
financeira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem
comissão de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obriga-
tória a constituição de mandatário judicial, nos termos do disposto
no artigo 235.º do Código de Processo Civil, e que os prazos referi-
dos são contínuos, 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 1.º dia útil seguinte, e que os dupli-
cados da petição inicial se encontram à disposição da citanda na
Secretaria do 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa.

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

3000059719

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 179/2002.
Falência (requerida).
Requerente � José Carlos Pereira Correia.
Requerida � Losavi Engenharia e Construções, S. A.

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Losavi Enge-
nharia e Construções, S. A., com domicílio na Rua de Alfredo Gui-
sado, lote 1, loja A, Lisboa, 1500-030 Lisboa, 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 CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Maio de 2002.

13 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000059575

Anúncio

Processo n.º 211/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Barclays Bank PLC.
Requerida � Ana Paula Bernardo Tavares da Costa.

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Ana Paula Ber-
nardo Tavares da Costa, com domicílio na Rua de Joaquim António
de Aguiar, 64, 6.º, esquerdo, Lisboa, 1070-153 Lisboa, para, no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, dedu-
zirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Maio de 2002.

11 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000060006

Anúncio

Processo n.º 212/2002.
Processo especial de recuperação da empresa (apresentação).
Requerente � Ignis Lusitana � Equipamento Doméstico e Indus-

trial, L.da

São citados os credores de Ignis Lusitana � Equipamento Domés-
tico e Industrial, L.da, com sede na Rua C, lote J, Alto de Colaride,
Apartado 240, Cacém, para, no prazo de 10 dias, decorridos que se-
jam 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 dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 29 de Maio de 2002.

11 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000059825

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

Anúncio

Processo n.º 34/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � José Luís Santos Guedes e Custódia C. Sousa.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 19 de Março de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos José Luís
Santos Guedes e mulher, Custódia Cândida Sousa, residentes na Rua
de Alves Redol, 389, 1.º, direito, 4050 Porto, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Alberto Gonçal-
ves Barrosa Fontão, com escritório na Rua do Vale Formoso, 446,
rés-do-chão, direito, 4200-510 Porto.

29 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000059130

Anúncio

Processo n.º 98/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � TMN � Rede Têxtil, L.da

São citados os credores da requerente TMN � Rede Têxtil, L.da,
com sede na Rua Particular dos Fogueteiros, São Gens, Padrão da
Légua, 4460-788 Custoias, 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 dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 30 de Abril de 2002.

29 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000059553

Anúncio

Processo n.º 281/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Malha Produtora, L.da

Requerido � GIRIANTE � Representações de Moda, L.da

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 3 de Junho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida GIRIANTE �
Representações de Moda, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 503719695, com sede na Rua de Santa Catarina, 661, 4.º, es-
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querdo, 4000 Porto, 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 CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Ângelo António de Al-
meida Pereira Dias, com endereço na Rua do Engenheiro Amaro da
Costa, 15, S/53, 4400-134 Vila Nova de Gaia.

4 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M. Faus-
tino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000059583

Anúncio

Processo n.º 76/2002.
Falência (requerida).
Requerente � S. D. M. � Têxteis, L.da

Requerida � F. Cameira, L.da

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida F. Cameira, L.da,
com sede na Rua de António Carvalho,194, Leça da Palmeira, 4450
Matosinhos, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 3 de Abril de 2002.

5 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 1000085562

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

Anúncio

Processo n.º 105/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Philco Italia, S. P. A.
Requerida � DOURIUM � Empresa de Electrodomésticos, L.da

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida DOURIUM �
Empresa de Electrodomésticos, L.da, com domicílio na Rua de Costa
Cabral, 1666, 4.º, direito, 4200-215 Porto, para, no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

Os credores deverão também, querendo, indicar o liquidatário ju-
dicial que entendam como mais idóneo com vista à designação no
processo.

A petição deu entrada na Secretaria em 30 de Abril de 2002.

16 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000059627

Anúncio

Processo n.º 101/2002.
Falência (requerida).
Requerente � HSB Invoice Finance (UK) Ltd.
Requerida � Valente & Valente � Vestuário, L.da

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Valente & Va-
lente � Vestuário, L.da, com domicílio na Rua de Cedofeita, 455,
escrit. 43, 4050-181 Porto, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem 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 CPEREF).

Os credores deverão também, querendo, indicar o liquidatário ju-
dicial que entendam como mais idóneo com vista à designação no
processo.

A petição deu entrada na Secretaria em 22 de Abril de 2002.

17 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias da
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões. 3000059613

Anúncio

Processo de falência n.º 260/2001 � 2.º Juízo.
Requerente � R. B. � Actividades Hoteleiras e Similares, L.da, com

sede na Rua de São João, 76, 4050-552 Porto.

Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 22 de Novembro de 2001, por sentença de 17 de
Maio de 2002 foi declarada a falência da requerente acima mencio-
nada, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação de
créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário da
República.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Alberto Carlos de Castro
da Silva Lopes, com escritório na Rua de Sá da Bandeira, 481, 1.º,
4000 Guimarães.

23 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira. 300059617

Anúncio

Processo n.º 121/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Metalúrgica Morais & Filhos, L.da

Requerida � SOENCOMENDA � Encomendas Nacionais, S. A.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida SOENCO-
MENDA � Encomendas Nacionais, S. A., com domicílio na Rua
Seis, lote 13, Zona Industrial da Varziela, 4480 Vila do Conde, 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 CPEREF).

Os credores deverão também, querendo, indicar o liquidatário ju-
dicial que entenderem como mais idóneo com vista à designação no
processo.

A petição deu entrada na Secretaria em 23 de Maio de 2002.

29 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

300059572

Anúncio

Recuperação da empresa n.º 259/2001 � 2.º Juízo.
Requerente � INTERPESCA � Comércio de Pescado, S. A., com

sede na Rua de Óscar da Silva, 227, Leça da Palmeira, Matosi-
nhos.

Nos autos acima identificados foi designado o dia 15 de Julho de
2002, pelas 10 horas, para a realização da assembleia de credores.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste Tribunal em
21 de Novembro de 2001 e o despacho de prosseguimento da acção
foi proferido em 31 de Maio de 2002.

Nos termos do artigo 44.º, n.os 1 e 2, do CPEREF, os credores,
ainda que preferentes, que pretendam intervir na assembleia devem,
no prazo de 10 dias a contar da data da publicação do anúncio no
Diário da República, reclamar os seus créditos, se antes o não hou-
verem feito, através de simples requerimento, mencionando a ori-
gem, natureza e montante do crédito.

Os credores que já anteriormente tenham reclamado e justificado
os seus créditos podem ainda corrigir ou completar a justificação,
nos termos e prazos atrás referidos.

As reclamações e impugnações serão acompanhadas dos duplica-
dos necessários para entrega ao gestor judicial e aos membros da
comissão de credores � artigo 45.º, n.º 2, do citado diploma legal.

31 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira. 300059598
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AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALGARVE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente do conselho de administração da Associação de Municí-
pios do Algarve de 15 de Maio de 2002, foi nomeado para o lugar
de técnico superior de 1.ª classe, do quadro de pessoal da Associação
de Municípios do Algarve, João Maria Martins Graça, referente ao
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, de 9 de Abril de 2002, sem prejuízo de o técnico em causa con-
tinuar a desempenhar as funções de administrador-delegado da AMAL,
em que se encontra nomeado em comissão de serviço.

27 de Maio de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Macário Custódio Correia. 1000085564

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente do conselho de administração da Associação de Municí-
pios do Algarve de 27 de Maio do corrente, foi alterado o júri do
concurso externo de ingresso para admissão de estagiário da carreira
técnica superior de relações públicas, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 44, de 21 de Fevereiro de 2002,
passando o mesmo a ter a seguinte constituição:

Presidente � engenheiro Francisco José Fernandes Leal, presi-
dente da Câmara Municipal de Olhão.

Vogais efectivos:

Dr.ª Dina Maria Lopes Júlio Correia, chefe de divisão do
Gabinete de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento
Económico da Câmara Municipal de Olhão.

Dr.ª Dina Andreia Ramos Sousa, técnica superior de 2.ª clas-
se do Gabinete de Planeamento Estratégico e Desenvol-
vimento Económico da Câmara Municipal de Olhão.

Vogais suplentes:

Dr. António Miguel Ventura Pina, técnico superior de
2.ª classe da Divisão de Projectos e Apoio às Autarquias
da Associação de Municípios do Algarve.

Dr. João Maria Martins Graça, administrador-delegado da
Associação de Municípios do Algarve.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal suplente.

4 de Junho de 2002. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Macário Correia. 1000085563

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 24/79

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração ao alvará de loteamento
n.º 24/79, requerido por António Vieira Pinto, contribuinte fiscal
n.º 107807050, residente na Rua de Raimundo de Magalhães, fre-
guesia de Real, concelho de Amarante, na qualidade de proprietário
do lote n.º 23 do referido alvará de loteamento, sito no lugar de
Merouços, da referida freguesia de Real, e consiste na alteração do
polígono de base para implantação de edifício a edificar no aludido
lote, no aumento da área de implantação e de construção, na defi-
nição da cércea e cotas de implantação, pelo prazo de 15 dias con-
tados a partir da publicação do presente aviso na 3.ª série no Diário
da República.

Durante o período de discussão pública acima fixado podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto da
Repartição Administrativa do Departamento de Urbanismo desta
Autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas devem ser formuladas através de reque-
rimento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, deven-

do neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a
qualidade em que as apresentam.

5 de Junho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 1000085700

Aviso
Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 17/91

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração ao alvará de loteamento
n.º 17/91, requerido por Artur Pimenta Pereira, número de identifi-
cação fiscal 183219279, residente no lugar de Reguengo da Capela,
da freguesia de Telões, na qualidade de proprietário do lote n.º 1 do
referido alvará de loteamento, sito no lugar e freguesia acima refe-
ridos, pelo período de 15 dias contados a partir da publicação do
presente aviso na 3.ª série no Diário da República.

Finalidade do pedido � aumento das áreas de implantação e cons-
trução por forma a ser permitida a construção de um anexo com a
área de 38,40 m2 e um pátio com a área de 43,00 m2.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo (30/00 �
Altlote) junto da Repartição Administrativa do Departamento de
Urbanismo desta Autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas devem ser formuladas através de reque-
rimento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, deven-
do neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a
qualidade em que as apresentam.

6 de Junho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 1000085701

Aviso
Pedido de licenciamento de operação de loteamento

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de licenciamento de operação de lotea-
mento, requerido por SITÂMEGA � Sociedade Imobiliária do Tâ-
mega, identificação de pessoa colectiva n.º 502122927, com sede
no Clube Residencial da Madalena, lote 8, rés-do-chão, nesta cidade
de Amarante, para os prédios sitos no lugar de Lagoa, da freguesia
de Lomba, descritos na Conservatória do Registo Predial pelas fi-
chas 95, 97, 199, 200, 202, 203, 206 e 227, todas da referida fre-
guesia de Lomba, pelo prazo de 15 dias contados a partir da publica-
ção do presente aviso na 3.ª série no Diário da República.

Dados do projecto � a operação de loteamento requerida prevê a
constituição de 47 lotes de terreno destinados à construção de mo-
radias unifamiliares, perfazendo uma área total de construção de
14 562 m2, sendo cedidos, de acordo com o constante da planta de
síntese apresentada pela requerente e junta ao processo de licencia-
mento n.º 216/02 (lote), 5902 m2 para arruamentos, 4971 m2 para
passeios, 640 m2 para estacionamento, 1837 m2 para espaços ver-
des, 670 m2 para alargamento do caminho, 145 m2 para construção
de uma estação elevatória e 27 m2 para instalação de um posto de
transformação.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto da
Repartição Administrativa do Departamento de Urbanismo desta
autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas devem ser formuladas através de reque-
rimento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, deven-
do neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a
qualidade em que as apresentam.

5 de Junho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 1000085541

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar na carreira técnico profissional de cultura e tem-
pos livres � principal.

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, e no uso das competências conferidas pela alí-
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nea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
e da alínea a) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, faço público que, de harmonia com o meu despacho proferido
em 15 de Maio de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso na 3.ª série do
Diário da República, o seguinte concurso:

1 � Tipo � concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar na carreira técnico profissional de cultura e tempos li-
vres, principal.

2 � Carreira, categoria e área funcional � técnico profissional
de cultura e tempos livres, na categoria de principal, da área funci-
onal de cultura e tempos livres, do quadro desta Câmara Municipal.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Portaria
n.º 88/2002, de 28 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Ju-
lho; Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho; Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e o Código do Procedimen-
to Administrativo.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, extinguindo-se com o seu preenchimento.

5 � O local de trabalho é na área do concelho de Arraiolos.
6 � Descrição de funções � o respectivo conteúdo funcional

encontra-se descrito no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85,
de 15 de Julho.

7 � Remuneração � vencimento mensal correspondente ao es-
calão aplicável da tabela indiciária, nos termos do anexo II do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro (escalão 1, índice 230 �
713,76 euros).

8 � Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 � Requisitos gerais � a este concurso poderão ser admitidos

os candidatos que reunirem os requisitos definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.2 � Requisitos especiais � os candidatos deverão encontrar-se
nas situações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Serviço de Recursos Humanos, Divi-
são Administrativa-Financeira, desta Câmara Municipal, até ao ter-
mo do prazo fixado para a entrega das candidaturas, nele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, es-
tado civil, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nas-
cimento, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, morada e indicação do códi-
go postal e número fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República no qual foi publicado o res-
pectivo aviso de abertura.

9.1 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a) a f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se os candidatos declararem,
sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação preci-
sa em que se encontram relativamente a cada uma das referidas alí-
neas.

9.2 � Devem os candidatos apresentar, juntamente com as can-
didaturas, os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo da

posse das habilitações literárias exigidas para o lugar a pro-
ver;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

d) Documento, emitido pelo respectivo serviço, comprova-
tivo da categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço
efectivo na categoria, na carreira e na Administração Pú-
blica e especificação das tarefas inerentes ao posto de tra-
balho que ocupa.

9.3 � Os candidatos que sejam funcionários desta Câmara Muni-
cipal ficam dispensados de apresentar os documentos que constam
já dos seus processos individuais.

9.4 � As falsas declarações que forem prestadas pelos candidatos
serão punidas nos termos da lei.

10 � Método de selecção aplicado � avaliação curricular [nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho].

10.1 � Na avaliação curricular o júri terá em conta os seguintes
factores, que classificará de 0 a 20 pontos:

Experiência profissional;
Formação profissional complementar;
Habilitações literárias.

10.2 � A classificação da avaliação curricular, expressa de 0 a
20 pontos, será obtida através da fórmula:

AC =
 (3,0 × EP) + (1,5 × FP) + (3,5 × HL)

     8

em que:

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

10.3 � As regras a observar na valorização dos diversos elemen-
tos são as seguintes:

Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com os trabalhos realiza-
dos pelo candidato e actividades desenvolvidas, sendo valori-
zada a experiência profissional mais adequada ao lugar a
prover;

Formação profissional complementar:

a) Formação específica:

Cursos de um dia � 0,5 pontos;
Cursos até uma semana � 1 ponto;
Cursos até um mês � 2 pontos;
Cursos de mais de um mês � 3 pontos;

b) Formação não específica:

Cursos de um dia � 0,25 pontos;
Cursos até uma semana � 0,5 pontos;
Cursos até um mês � 1 ponto;
Cursos de mais de um mês � 2 pontos;

Habilitações literárias:

Habilitações mínimas exigidas � 18 pontos;
Habilitações superiores (completas) � 20 pontos.

11 � Composição do júri:

Presidente � Maria Helena Barradas Calado, vereadora.
Vogais efectivos:

1.º  Ana da Conceição de Almeida Cardoso, técnica superi-
or de sociologia (estagiária).

2.º  Joaquim Luís Piteira Serôdio, assistente administrati-
vo especialista.

Vogais suplentes:

1.º  João António Correia Leitão, técnico profissional de
cultura e tempos livres, especialista principal.

2.º  José António Torres Pequito, técnico profissional de
cultura e tempos livres, especialista principal.

O presidente do júri será substituído, nas suas ausências e impedi-
mentos, pelo 1.º vogal efectivo.

12 � Publicitação das listas � a relação dos candidatos e a lista
de classificação final serão afixadas/publicitadas, respectivamente, no
edifício dos Paços do Concelho, em lugar destinado para o efeito,
ou no Diário da República, 3.ª série, conforme as situações previs-
tas nos artigos 33.º, 34.º, 35.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

28 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Jerónimo José
Correia dos Loios. 1000085521
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CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso n.º 129/02

Nos termos 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,
torna-se público que se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis contados a partir do dia seguinte à data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, os concursos externos de in-
gresso para provimento de lugares do grupo de pessoal técnico supe-
rior do quadro desta Câmara:

Referência I � um lugar de técnico(a) superior de serviço so-
cial � licenciatura em Serviço Social � estagiário(a);

Referência II � um lugar de técnico(a) superior de psicologia
(área clínica) � licenciatura em Psicologia na área clínica �
estagiário(a);

Referência III � um lugar de técnico(a) superior de urbanis-
mo � licenciatura em Urbanismo � estagiário(a);

Referência IV � dois lugares de técnicos(as) superiores de ar-
quitectura  � licenciatura em Arquitectura � estagiários(as).

1 � O vencimento é o correspondente ao escalão 1, índice 310,
a que corresponde o vencimento ilíquido mensal de 962,02 euros.

2 � Os concursos visam exclusivamente o preenchimento das
vagas mencionadas, caducando com o preenchimento das mesmas.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Lei n.º 44/99, de
11 de Junho.

4 � Local de trabalho � área do município da Azambuja.
5 � Conteúdos funcionais � os conteúdos funcionais dos lugares

a prover são, genericamente, de estudo e aplicação de métodos e
processos de carácter técnico, com autonomia e responsabilidade,
no âmbito das licenciaturas pretendidas.

6 � Requisitos gerais de admissão � poderão candidatar-se aos
referidos concursos os candidatos que reúnam os requisitos previstos
no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7 � Requisitos especiais de admissão � são admitidos a concurso
os candidatos que possuírem as licenciaturas em área adequada ao
conteúdo funcional dos lugares a prover.

8 � Formalização das candidaturas � mediante requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue, conjuntamente
com os documentos que o devam instruir, na Secção de Gestão e
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Largo do Município, 19,
2050-315 Azambuja, pessoalmente ou através de carta registada com
aviso de recepção, dentro do prazo de abertura do concurso.

Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos: iden-
tificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, número, data e validade do bilhete de identidade), número fiscal
de contribuinte, residência, estado civil, referência ao concurso e data
da publicação do aviso, e situação profissional.

8.1 � Outros documentos que deverão instruir o processo de can-
didatura:

a) Currículo profissional detalhado, podendo referir todas as
circunstâncias que os candidatos reputem como susceptíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituí-
rem motivo de preferência, devendo todos os elementos
ser acompanhados dos respectivos documentos comprovati-
vos;

b) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

c) Documentos comprovativos da titularidade dos requisitos
especiais legalmente exigidos para o provimento dos luga-
res a preencher;

d) Certificado de habilitações literárias.

8.2 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados no
n.º 6 desde que os candidatos declarem no requerimento, sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada um dos requisitos de admissão.

8.3 � 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.

8.4 � Nos termos do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, a apresentação ou entrega de documentos falsos impli-
ca a exclusão dos candidatos e a participação à entidade competente
para procedimento disciplinar e penal, conforme os casos.

8.5 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso serão excluídas.

9 � Métodos de selecção:
9.1 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: prova

de conhecimentos escrita, avaliação curricular e entrevista profis-
sional de selecção.

9.2 � As provas de conhecimentos visam avaliar os níveis de
conhecimentos exigíveis aos candidatos adequados ao exercício das
funções a que se candidatam.

9.3 � Programa da prova � a prova incidirá sobre as seguintes
matérias:

Referência I:

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

Competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

Programa de realojamento (Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de
Junho);

Criação do rendimento mínimo garantido (RMG) (Lei
n.º 19-A/96, de 29 de Junho, Decreto-Lei n.º 196/97, de
31 de Julho, Decreto-Lei n.º 84/2000, de 11 de Maio).

Referência II:

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

Competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

Lei de protecção de crianças e jovens em perigo (Lei
n.º 147/99, de 1 de Setembro).

Referências III e IV:

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republi-
cado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho);

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro);

Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e
de Urbanismo (Lei n.º 48/98, de Agosto).

9.4 � A prova de conhecimentos terá a duração de duas horas.
9.5 � A prova de conhecimentos será graduada de 0 a 20 valo-

res, sendo a respectiva classificação obtida através da soma das pon-
tuações atribuídas a cada resposta.

9.6 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos na área do concurso aberto, numa escala
de 0 a 20 valores, com base na análise do respectivo currículo pro-
fissional.

9.7 � Factores da apreciação da entrevista profissional de selec-
ção:

a) Responsabilidade e sentido de organização;
b) Capacidade de iniciativa;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Conhecimentos das tarefas inerentes ao conteúdo funcio-

nal do lugar a prover.

9.8 � A classificação final será atribuída de acordo com a média
aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos méto-
dos de selecção e resultará da seguinte fórmula:

CF =
 PC + AC + EP

         3
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em que:

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

10 � A realização dos métodos de selecção será marcada poste-
riormente, sendo o dia, hora e local oportunamente comunicados
aos interessados.

11 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 35.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.

12 � Forma de ingresso � o provimento como estagiários será
feito através de contratos administrativos de provimento, nos ter-
mos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, ou em comissão de serviço
extraordinária, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do mesmo decre-
to-lei, conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

12.1 � Os estágios, com carácter probatório, têm a duração de
um ano e deverão, em princípio, integrar a frequência de cursos de
formação directamente relacionados com as actividades a exercer.

12.2 � A avaliação e a classificação final dos estágios compete
ao respectivo júri, sendo traduzidas numa escala de 0 a 20 valores e
atendendo aos seguintes princípios:

1) Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário;
2) A classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio (um ano);
3) Formação profissional realizada no período de estágios.

12.3 � A classificação final do estágio será resultante da aplica-
ção de uma das seguintes fórmulas:

a) Quando se tiver verificado a frequência de cursos de forma-
ção:

CF =
 2CS + 2RE + FP

        5

b) Quando não tiver havido lugar à frequência de cursos de
formação:

CF =
 CS + RE

          2

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
FP = formação profissional;
RE = relatório de estágio.

13 � Findo o período de estágio, os candidatos serão providos
nos lugares de técnicos superiores de 2.ª classe, se as classificações
obtidas nos estágios não forem inferiores a 14 valores (Bom).

14 � Os júris dos concursos, que serão os mesmos para a avalia-
ção do estágio, serão constituídos pelos seguintes elementos:

Referências I e II:

Presidente � Dr.ª Maria Judite Braz da Costa Álvares,
directora do Departamento de Intervenção Sócio-Cul-
tural.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Irene Lameiro dos Santos, chefe da Divi-
são Administrativa e Financeira, que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e
Dr. Paulo Alexandre Miranda Louro, técnico supe-
rior de psicologia.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sara Cristina Oliveira Emiliano Neves, técnica
superior de serviço social de 1.ª classe, e Dr.ª Ma-
ria de Lurdes Silva Pereira Pinto, técnica superior
de gestão de recursos humanos e psicologia no tra-
balho de 2.ª classe.

Referências III e IV:

Presidente � arquitecto Miguel Correia Marques dos San-
tos, director do Departamento de Urbanismo.

Vogais efectivos:

Paulo António de Sousa Natário, técnico superior de
arquitectura de 1.ª classe, que substitui o presidente
nas suas faltas e impedimentos, e engenheira Maria
de Lurdes de Sousa Durão Branco Cláudio, chefe da
Divisão de Gestão Urbanística.

Vogais suplentes:

Pedro Gonçalo Barardo da Eira Santos, técnico supe-
rior de arquitectura de 2.ª classe, e Álvaro Eduardo
Elbling de Campos Costa, técnico superior de ar-
quitectura � assessor principal.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

11 de Junho de 2002. � O Vereador do Pelouro da Administra-
ção Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000085534

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 5 de Junho de 2002, proferido no âmbito das competên-
cias detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], e na sequência de
concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 81, de 6 de Abril de 2002, para provi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe da carreira técnica (área
de informática e gestão), nomeei (nomeação provisória), nos ter-
mos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, a candidata Elisa de Jesus Mucha
Martins.

Nos termos do referido despacho de nomeação, a referida cidadã
iniciou funções no dia 5 de Junho de 2002, nos termos do disposto
no artigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, a nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso.

(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.)

6 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Joaquim Barro-
so de Almeida Barreto. 1000085702

CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para duas vagas
de cantoneiro de vias municipais

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.

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3 do artigo 3.º, as pessoas
com grau de incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 %
têm preferência, em igualdade de classificação, a qual prevalece so-
bre qualquer outra preferência legal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, conforme des-
pacho do presidente da Câmara Municipal do Cadaval datado de 14 de
Maio de 2002, se encontra aberto concurso externo de ingresso para
as vagas que se indicam, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.
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2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes di-
plomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, e Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

3 � O presente concurso é válido para as vagas postas a con-
curso, cessando com o seu preenchimento.

3.1 � Concurso externo de ingresso para duas vagas de canto-
neiro de vias municipais.

3.1.1 � O local de trabalho será as oficinas da Câmara Municipal
do Cadaval ou em qualquer outro lugar que venha a ser definido, na
área do município do Cadaval, de acordo com as necessidades do
serviço e com o seguinte conteúdo funcional, publicado no Despa-
cho n.º 1/90, de 27 de Janeiro, da SEALOT: executa continuamente
os trabalhos de conservação dos pavimentos; assegura o ponto de
escoamento das águas, tendo sempre para esse fim de limpar vale-
tas, desobstruir aquedutos e compor bermas; remove do pavimento
a lama e as imundícies; conserva as obras de arte limpas de terra, de
vegetação ou de quaisquer outros corpos estranhos, cuida da conser-
vação de limpeza dos marcos, balizas ou quaisquer outros sinais co-
locados na via; leva para o local todas as ferramentas necessárias ao
serviço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não de-
vendo deixá-las abandonadas; nos pavimentos de macadame utiliza:
ancinho para brita, carrinho de mão metálico, cérceas para valetas,
enxada rasa grande, enxada rasa pequena, uma foicinha, forquilha,
gadanha para corte de ervas, maço de madeira, pá de valador, pás de
bico, pedra de afiar ferramenta, picaretas de pá de bico, um par de
óculos para britador, tesoura de podar, serrote de mão; nos pavi-
mentos de betuminoso usa: uma ou mais caldeiras, escovas de palheta
de aço, maço de ferro para betuminoso, marreta de escacilhar, rega-
dor para emulsão, pá rectangular, picadeira de dois bicos, par de óculos
de vidro para espalhador de betume, colher para alcatrão e fole para
limpeza de pavimentos.

3.2 � O vencimento mensal ilíquido é de acordo com o escalão
1, índice 132, actualmente com o valor de 409,64 euros, da respec-
tiva categoria, prevista no anexo I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98 e
de acordo com o disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e com o constante do artigo 49.º do Decreto-
-Lei n.º 77/2001, de 5 de Março, bem como do artigo 41.º do Decreto-
-Lei n.º 23/2002, de 1 de Fevereiro, acrescido de subsídio de refei-
ção, Natal e férias, nos termos da legislação aplicável ao pessoal
contratado a termo certo na administração local.

4 � As condições de trabalho e demais regalias sociais e
remuneratórias serão as genericamente vigentes e aplicáveis aos fun-
cionários e agentes da administração local.

5 � Ao presente concurso podem concorrer os indivíduos que
reúnam os seguintes requisitos gerais, mencionados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.1 � São requisitos especiais de admissão, para além dos indica-
dos no número anterior, a posse de experiência profissional com-
provada com o mínimo de um ano.

6 � Para efeitos de candidatura, os interessados apresentarão até
ao final do prazo de abertura do concurso requerimento escrito (re-
querimento modelo tipo a fornecer pelos serviços), dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal do Cadaval, a entregar pessoalmente
na respectiva Secção de Recursos Humanos desta Câmara, ou a re-
meter pelo correio, por carta registada com aviso de recepção, en-
dereçado à Câmara Municipal do Cadaval, Avenida do Dr. Francisco
Sá Carneiro, 2550-103 Cadaval.

6.1 � Consideram-se entregues dentro do prazo legal os requeri-
mentos expedidos dentro do prazo fixado para a apresentação de
candidaturas, atendendo-se, nesse caso, à data do registo do correio.

6.2 � Os requerimentos deverão ainda ser acompanhados dos
seguintes documentos:

a) Currículo profissional, devidamente assinado e datado, do
qual devem constar, designadamente, as funções que exerce
e as que exerceu anteriormente, com indicação dos respec-
tivos períodos, assim como a formação complementar (cur-
sos, acções de formação, etc.);

b) Certificado autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias.

6.3 � Os requerimentos de admissão devem também ser acompa-
nhados de fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-
buinte.

6.4 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais 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, desde
que o candidato declare, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, no requerimento de admissão a situação precisa em que se
encontra relativamente a cada uma delas.

6.5 � O requerimento deverá ainda ser acompanhado de do-
cumentação comprovativa da experiência profissional adequada com
o mínimo de um ano.

6.6 � A não apresentação do documento a que se refere a alínea b)
do n.º 6.2 do presente aviso determina a exclusão do concurso.

6.7 � Determina igualmente a exclusão do concurso a não apre-
sentação da documentação referida no n.º 6.5 do presente aviso.

7 � A selecção e avaliação dos candidatos será efectuada através
da aplicação dos seguintes métodos, previstos no artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que serão cotados numa
escala de 0 a 20 valores:

7.1 � Prova de conhecimentos práticos (PCP) � terá a duração
máxima de uma hora, tem carácter eliminatório, considerando-se
excluídos os candidatos que tiverem classificação inferior a 9,5 va-
lores e constará do seguinte:

Coordenação de uma equipa na execução dos trabalhos necessá-
rios à preparação de uma estrada com vista à sua pavimenta-
ção com asfalto e manutenção das respectivas valetas.

7.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � com a dura-
ção máxima de trinta minutos, que se destina a avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos ao desempenho dos lugares, será
classificada de 0 a 20 valores e incidirá sobre os seguintes factores
de apreciação:

a) Iniciativa � visa avaliar o dinamismo e a capacidade dos
candidatos para resolver e ultrapassar questões relacionadas
com o exercício das funções da categoria a que se candida-
tam;

b) Conhecimento da organização do Estado, da administração
local e respectivas atribuições e competências � visa ava-
liar o conhecimento dos candidatos sobre a organização e
competências genéricas dos diversos órgãos do Estado e
particularmente da administração local;

c) Motivação para a função � visa avaliar os conhecimentos
do conteúdo funcional do lugar a que se candidata e os
motivos que o levam a candidatar-se;

d) Valorização técnico-profissional � visa avaliar a formação
complementar não específica do candidato, bem como a
experiência profissional.

A cada um dos factores será atribuída uma valoração de 1 a 5 va-
lores.

7.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solici-
tadas.

8 � Na classificação final (CF) adoptar-se-á a escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arre-
dondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores, e será obtida
pela aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PCP + EPS

        2

em que:

CF = classificação final;
PCP = prova de conhecimentos práticos;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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9 � As listas de candidatos admitidos e excluídos ao concurso,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas no átrio dos
Paços do Município ou enviadas para publicação em Diário da Re-
pública, 3.ª série, conforme as situações previstas nos artigos 34.º e
40.º, respectivamente, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Composição do júri:

Presidente � José Bernardo Nunes, vice-presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

João Francisco Lopes da Silva Teixeira Alves, chefe de
divisão da DOPMU, e Luís Filipe Parreira da Silva Ne-
ves, chefe de divisão da DSUA

Vogais suplentes:

Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, vereadora, que
substituirá o presidente do júri nas suas faltas ou impe-
dimentos, e João Maurício de Matos Januário dos San-
tos Silva, chefe de divisão da DOPGU.

15 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Aristides Lou-
renço Sécio. 3000059791

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 126/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 6 de Junho de 2002, foi concedida, nos termos do n.º 1 do
artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, a renovação
da licença sem vencimento, pelo prazo de um ano, ao técnico pro-
fissional de 2.ª classe José Manuel Delgado Henriques Faria.

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Paulo Caldas.
1000085709

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso

Concurso interno geral de acesso para preenchimento
de três lugares na categoria de operário principal, do
grupo de pessoal operário qualificado (pedreiro).

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vereador Rui Rama da Silva, por delegação de competências, de
17 de Abril de 2002, se encontra aberto concurso interno geral de
acesso para preenchimento de três lugares na categoria de operário
principal, do grupo de pessoal operário qualificado (pedreiro), per-
tencentes ao quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Cascais, para exercer funções em regime de requi-
sição na AdC � Águas de Cascais, S. A., entidade concessionária da
exploração do sistema municipal de distribuição de água e drenagem
de águas residuais de Cascais.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente as va-
gas existentes, caducando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 409/91, de 17 de
Outubro, 442/91, de 15 de Novembro, 6/96, de 31 de Janeiro, 204/
98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro, e 238/99, de 25 de Junho, e o Decreto Regula-
mentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro.

4 � Local de trabalho � concelho de Cascais.
5 � Método de selecção � avaliação curricular.
6 � Classificação � a classificação final será expressa na escala

de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

6.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que soli-
citada.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � Prazo � 10 dias úteis contado da data da publicação do

presente aviso.
7.2 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser feitos

em papel de cor clara, de formato A4, sendo os mesmos dirigidos ao
presidente da Câmara Municipal de Cascais, podendo ser entregues
pessoalmente na Direcção de Recursos Humanos da Águas de Cas-
cais, S. A., sita na Avenida do Ultramar, 18, 2754-525 Cascais, ou

enviados pelo correio, ao cuidado da mesma Direcção, com aviso de
recepção, expedido até ao último dia do prazo de entrega das candi-
daturas, devendo conter os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, filiação, residência, código postal, tele-
fone, número, data de emissão e de validade do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu;

b) Indicação da categoria detida, serviço a que pertence e na-
tureza do vínculo;

c) Pedido de admissão a concurso.

7.3 � Os requerimentos devem vir acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida
pelo serviço de origem, da qual constem, de forma inequí-
voca, a existência e natureza do vínculo, categoria detida e
antiguidade na categoria, carreira e função pública, bem
como as classificações de serviço relevantes para o con-
curso;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual de-
vem constar, designadamente, as habilitações literárias, as
funções que exercem, bem como as que exerceram, com
indicação dos respectivos períodos de duração e actividades
relevantes, assim como a formação profissional detida, com
indicação das acções de formação finalizadas (cursos, está-
gios, especializações, seminários, indicando a respectiva
duração, datas de realização e entidades promotoras);

c) Documentos comprovativos da formação profissional.

7.4 � Aos candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Cascais não é exi-
gida a apresentação da declaração a que se refere a alínea a) do n.º 7.3,
sendo ainda dispensada a apresentação de documentos comprovati-
vos que se encontrem arquivados no processo individual.

7.5 � A não apresentação do documento comprovativo dos re-
quisitos de admissão, exigido na alínea a) do n.º 7.3, determina a
exclusão do concurso.

8 � A relação de candidatos e a lista de classificação final do
presente concurso serão afixadas nas instalações da Águas de Cas-
cais, S. A.

9 � Constituição do júri do concurso:

Presidente � engenheiro António Jorge Masseneiro Vieira,
assessor principal.

Vogais efectivos:

Engenheiro Bernardo Maria de Melo Pinto Gonçalves,
assessor, o qual substituirá o presidente nas suas faltas
ou impedimentos.

Joaquim Silvestre Lima Marau, encarregado.

Vogais suplentes:

Manuel Francisco Marau, encarregado.
Luís António Martins Seguro, assistente administrativo

especialista.

17 de Maio de 2002. � Por delegação de competências, o Vere-
ador, Rui Rama da Silva. 3000059946

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 24 de Maio, na sequência de concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de técnico profissional principal da carreira
de fiscal municipal, grupo de pessoal técnico-profissional, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 54, de 5 de
Março de 2002, foi nomeado para o referido lugar o candidato apro-
vado em 1.º lugar, Manuel Pires da Silva.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias contados do
dia útil seguinte à publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

27 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa. 3000059321
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CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho
datado de 9 de Maio de 2002, proferido no âmbito das competên-
cias detidas em matéria de gestão de pessoal, alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, e nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de Abril, os funcionários José Manuel
Leite Costa e Luís Rodrigues Costa, com a categoria de origem de
operador de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras/pes-
soal auxiliar, transitam para a carreira de operário altamente quali-
ficado � profissão de operador de estações elevatórias, de tratamento
ou depuradoras � categoria de operário.

O funcionário José Manuel Leite Costa actualmente encontra-se
posicionado no escalão 6, índice 197, e transita para o escalão 3,
índice 202, com efeitos a 6 de Abril de 2002.

O funcionário Luís Rodrigues Costa actualmente encontra-se po-
sicionado no escalão 4, índice 165, e transita para o escalão 1, ín-
dice 182. Atendendo a que o funcionário se encontra na situação de
licença sem vencimento, a presente transição só produz efeitos re-
muneratórios quando o funcionário regressar.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000059323

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho da-
tado de 10 de Maio de 2002, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal, alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, reclassifiquei, nos termos do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 197/99 e alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o disposto no
n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de Abril, o fun-
cionário José Nelson Novais, com a categoria de origem de opera-
dor de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras/pessoal
auxiliar, na categoria de auxiliar administrativo/pessoal auxiliar, com
efeitos a 6 de Abril de 2002.

O funcionário actualmente encontra-se posicionado no escalão 5,
índice 182, e será integrado no escalão 7, índice 192, da categoria
de auxiliar administrativo.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, fica dispensado do exercício de funções em co-
missão de serviço extraordinária pelo período de seis meses, pelo
facto de já desempenhar funções de auxiliar administrativo há mais
de um ano.

Nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de Abril,
fica automaticamente aditado ao quadro de pessoal o lugar necessá-
rio à execução da presente reclassificação e extinto o lugar de ori-
gem.

Tem o referido funcionário o prazo de 20 dias, após a publicação
do presente aviso no Diário da República, para tomar posse do
referido cargo.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000059324

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho da-
tado de 10 de Maio de 2002, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal, alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99 e nos termos do n.º 4 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de Abril, o funcionário João Silva
Pinto, com a categoria de origem de operador de estações elevató-
rias, de tratamento ou depuradoras/pessoal auxiliar, transita para a
carreira de operário altamente qualificado � profissão de operador
de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras � categoria
de operário.

O funcionário actualmente encontra-se posicionado no escalão 5,
índice 182, e transita para o escalão 1, índice 182, com efeitos a
6 de Abril de 2002.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000059325

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 5 de Junho de 2002, foram nomeadas para os
lugares de assistente administrativo principal, da carreira de assis-
tente administrativo, do grupo de pessoal administrativo, Maria de
Jesus Guerra dos Santos Besteiro e Adelina Maria Cerdeira Lorga,
candidatas classificadas em 1.º e 2.º lugares no concurso interno de
acesso geral para provimento de dois lugares de assistente adminis-
trativo principal, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2002.

As nomeadas deverão proceder à aceitação dos lugares no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto
no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

5 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000085705

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Para os devidos efeitos se anuncia que foi autorizada, nos termos
dos artigos 76.º e 77.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, a
licença sem vencimento por um ano, renovável até ao limite de três
anos, ao seguinte funcionário:

Jorge Manuel da Silva Magalhães. 

Por meu despacho de 28 de Maio de 2002, a respectiva licença a
partir do dia 1 de Julho de 2002.

31 de Maio de 2002. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 3000059348

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de asfaltador principal do grupo de pessoal ope-
rário qualificado.

1 � Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, por despacho da presidente da Câ-
mara Municipal da Guarda de 14 de Abril do ano de 2002 encon
tra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso
interno de acesso geral para um lugar de asfaltador principal do gru-
po de pessoal operário qualificado.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho é no município da Guarda e o lugar a
prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Podem candidatar-se os candidatos que possuam, até ao ter-
mo do prazo estabelecido para a apresentação das candidaturas, os
requisitos gerais de admissão ao concurso constantes do n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os requisitos
especiais constantes da alínea a) dos n.os 2 e 3 do artigo 12.º do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, expedi-
do até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os seguin-
tes elementos: identificação completa (nome, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
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identificação que o emitiu, número de contribuinte, residência e
número de telefone).

6.1 � Para os funcionários estranhos à Câmara Municipal da
Guarda, juntamente com o requerimento os candidatos deverão, obri-
gatoriamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitações literárias;
b) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

c) Classificação de serviço nos últimos três anos;
d) Curriculum vitae detalhado;
e) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente do serviço

a que pertencem, onde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.2 � Os funcionários pertencentes ao serviço ou organismos para
cujo lugar o concurso é aberto são dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respec-
tivo processo individual.

7 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
de 26 de Janeiro.

8 � Métodos de selecção:
8.1 � Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são a
avaliação curricular e prova prática.

CF =
 (CS × 1,5) + (HL × 1,5) + (EP × 1,5) + (FP × 0,5) + (PP × 2)

  7

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional complementar;
POCE = prova prática.

As designações CS, HL, EP e FP constituem factores de pondera-
ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valorização dos di-
versos elementos os seguintes critérios:

Factor de classificação de serviço três anos de Bom:

Muito bom com pontuação de 10 � 20 valores;
Muito bom com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom com pontuação de 6 � 12 valores.

CS =
 CS1 + CS2 + CS3

        3

em que:

CS = média das classificações de serviço;
CS1, CS2 e CS3 = classificações de serviço dos anos

relevantes para o efeito.

Factor de habilitação literária:

Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores;
Habilitação mínima exigível � 19 valores.

Para o factor de experiência profissional atender-se-á à seguinte
fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,5) + (c × 0,6)

      1,6

em que:

a = tempo de serviço na categoria de asfaltador de 1.ª classe;
b = tempo de serviço na carreira de asfaltador;
c = tempo de serviço público.

Para determinação da experiência profissional, o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

20 anos de serviço ou mais � 20 valores;
De 10 a 20 anos � 18 valores;
De 5 a 10 anos � 16 valores;
Menos de 5 anos � 14 valores.

No factor de formação profissional ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as fun-
ções a desempenhar, de acordo com os seguintes valores:

Mais de 10 acções � 20 valores;
De 5 a 10 acções � 18 valores;
De 1 até 5 acções � 16 valores;
Sem acções � 14 valores.

8.3 � A prova prática terá a duração de uma hora e será pon-
tuada numa escala de 0 a 20 valores.

Programa da prova prática � consertar uma superfície do leito
de uma estrada.

Será valorada de acordo com a seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

11 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios do desempate referidos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

12 � Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos aci-
ma referidos, competirá ao júri estabelecer critérios de desempate,
conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 37.º, já citado.

13 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final poderão ser consultadas na Repartição de Recur-
sos Humanos, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou se-
rem os candidatos notificados no âmbito do exercício do direito de
participação dos interessados, conforme as situações previstas nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Álvaro José Pereira Trindade Guerreiro, vice-
-presidente da Câmara Municipal da Guarda vereador.

Vogais efectivos:

1.º vogal � José Manuel Morgado Guerra, director do De-
partamento Administrativo e Financeiro em regime de
substituição.

2.º vogal � Manuel da Purificação Cunha, encarregado de
operário qualificado.

Vogais suplentes:

1.º vogal �  Carlos Manuel Granjo, chefe de divisão em
regime de substituição.

2.º vogal � Conceição de Jesus Pissarra Baia Lopes, che-
fe de repartição.

14 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

23 de Maio de 2002. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000059386

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de fiscal municipal principal

1 � Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, por despacho da presidente da Câ-
mara Municipal da Guarda de 8 de Maio do ano de 2002 encon
tra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso
interno de acesso geral para fiscal municipal principal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.
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3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho é no município da Guarda e o lugar a
prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão estar provido na carreira de fiscal
municipal, categoria de 1.ª classe, com a classificação de serviço de
Bom nos últimos três anos, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, expedi-
do até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os seguin-
tes elementos: identificação completa (nome, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, residência e
número de telefone).

6.1 � Para os funcionários estranhos à Câmara Municipal da
Guarda, juntamente com o requerimento os candidatos deverão, obri-
gatoriamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitações literárias;
b) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

c) Classificação de serviço nos últimos três anos;
d) Curriculum vitae detalhado;
e) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente do serviço

a que pertencem, onde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.2 � Os funcionários pertencentes ao serviço ou organismos para
cujo lugar o concurso é aberto são dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respecti-
vo processo individual.

7 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
de 26 de Janeiro.

8 � Métodos de selecção:
8.1 � Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são a
avaliação curricular e prova prática.

CF =
 (CS × 1,5) + (HL × 1,5) + (EP × 1,5) + (FP × 0,5) + (PP × 2)

  7

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional complementar;
POCE = prova prática.

As designações CS, HL, EP e FP constituem factores de pondera-
ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valorização dos di-
versos elementos os seguintes critérios:

Factor de classificação de serviço três anos de Bom:

Muito bom com pontuação de 10 � 20 valores;
Muito bom com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom com pontuação de 6 � 12 valores.

CS =
 CS1 + CS2 + CS3

        3

em que:

CS = média das classificações de serviço;
CS1, CS2 e CS3 = classificações de serviço dos anos

relevantes para o efeito.

Factor de habilitação literária:

Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores;
Habilitação mínima exigível � 19 valores.

Para o factor de experiência profissional atender-se-á à seguinte
fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,5) + (c × 0,6)

      1,6

em que:

a = tempo de serviço na categoria de fiscal municipal de 1.ª clas-
se;

b = tempo de serviço na carreira de fiscal municipal;
c = tempo de serviço público.

Para determinação da experiência profissional, o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

20 anos de serviço ou mais � 20 valores;
De 10 a 20 anos � 18 valores;
De 5 a 10 anos � 16 valores;
Menos de 5 anos � 14 valores.

No factor de formação profissional ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as fun-
ções a desempenhar, de acordo com os seguintes valores:

Mais de 10 acções � 20 valores;
De 5 a 10 acções � 18 valores;
De 1 até 5 acções � 16 valores;
Sem acções � 14 valores.

8.3 � A prova oral de conhecimentos específicos terá a duração
de trinta minutos, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores e
versará sobre o seguinte tema: fiscalizar e cumprir os regulamentos
e posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a áreas
de ocupação da via pública.

Será valorada de acordo com a seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

11 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios do desempate referidos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

12 � Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos aci-
ma referidos, competirá ao júri estabelecer critérios de desempate,
conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 37.º, já citado.

13 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final poderão ser consultadas na Repartição de Recur-
sos Humanos, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou se-
rem os candidatos notificados no âmbito do exercício do direito de
participação dos interessados, conforme as situações previstas nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Álvaro José Pereira Trindade Guerreiro, vice-
-presidente da Câmara Municipal da Guarda vereador.

Vogais efectivos:

1.º vogal � engenheiro Luís António Antunes Borges, di-
rector do Departamento de Habitação e Urbanismo.

2.º vogal � engenheiro António Júlio Gomes Patrício, di-
rector de departamento DOM.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro Fernando Coutinho Caldeira, che-
fe de divisão.

2.º vogal � José Manuel Morgado Guerra, director de de-
partamento em regime de substituição.

14 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

23 de Maio de 2002. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000059401
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional especialista principal (to-
pógrafo).

1 � Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, por despacho da presidente da Câ-
mara Municipal da Guarda de 8 de Maio do ano de 2002 encon
tra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso
interno de acesso geral para técnico profissional especialista princi-
pal (topógrafo) do grupo de pessoal técnico-profissional.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho é no município da Guarda e o lugar a
prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São condições de admissão estar provido na categoria de
técnico profissional especialista (topógrafo) com a classificação de
serviço de Muito bom nos últimos três anos, ou de Bom nos últimos
cinco anos, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, expedi-
do até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os seguin-
tes elementos: identificação completa (nome, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, residência e
número de telefone).

6.1 � Para os funcionários estranhos à Câmara Municipal da
Guarda, juntamente com o requerimento os candidatos deverão, obri-
gatoriamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitações literárias;
b) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

c) Classificação de serviço nos últimos três anos;
d) Curriculum vitae detalhado;
e) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente do serviço

a que pertencem, onde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.2 � Os funcionários pertencentes ao serviço ou organismos para
cujo lugar o concurso é aberto são dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respecti-
vo processo individual.

7 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 1/90, de
27 de Janeiro.

8 � Métodos de selecção:
8.1 � Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são a
avaliação curricular e prova oral de conhecimentos.

CF =
 (CS × 1,5) + (HL × 1,5) + (EP × 1,5) + (FP × 0,5) + (POCE × 2)

  7

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional complementar;
POCE = prova oral de conhecimentos específicos.

As designações CS, HL, EP e FP constituem factores de pondera-
ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valorização dos di-
versos elementos os seguintes critérios:

Factor de classificação de serviço três anos de Muito bom:

Muito bom com pontuação de 10 � 20 valores;

Muito bom com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom com pontuação de 8,5 � 17 valores.

CS =
 CS1 + CS2 + CS3

        3

Factor de classificação de serviço de cinco anos de Bom:

Bom com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom com pontuação de 7,5 � 15 valores;
Bom com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom com pontuação de 6,5 � 13 valores;
Bom com pontuação de 6 � 12 valores.

CS =
 CS1 + CS2 + CS3 + CS4 + CS5

        5

em que:

CS = média das classificações de serviço;
CS1, CS2 e CS3 = classificações de serviço dos anos

relevantes para o efeito;
CS1, CS2, CS3, CS4 e CS5 = classificações de serviço

dos anos relevantes para o efeito.

Factor de habilitação literária:

Habilitação acima do mínimo exigível � 20 valores;
Habilitação mínima exigível � 19 valores.

Para o factor de experiência profissional atender-se-á à seguinte
fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,5) + (c × 0,6)

      1,6

em que:

a = tempo de serviço na categoria de topógrafo especialista;
b = tempo de serviço na carreira de topógrafo;
c = tempo de serviço público.

Para determinação da experiência profissional, o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

20 anos de serviço ou mais � 20 valores;
De 10 a 20 anos � 18 valores;
De 5 a 10 anos � 16 valores;
Menos de 5 anos � 14 valores.

No factor de formação profissional ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as fun-
ções a desempenhar, de acordo com os seguintes valores:

Mais de 10 acções � 20 valores;
De 5 a 10 acções � 18 valores;
De 1 até 5 acções � 16 valores;
Sem acções � 14 valores.

8.3 � A prova oral de conhecimentos específicos terá uma dura-
ção de trinta minutos, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores
e versará sobre o seguinte tema: levantamento topográfico e instru-
mentos de observação utilizados nas medições.

Será valorada de acordo com a seguinte tabela:

Favorável preferencialmente � 20 valores;
Bastante favorável � de 16 a 19 valores;
Favorável � de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas � de 8 a 11 valores;
Não favorável � menos de 8 valores.

11 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios do desempate referidos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

12 � Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos aci-
ma referidos, competirá ao júri estabelecer critérios de desempate,
conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 37.º, já citado.

13 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final poderão ser consultadas na Repartição de Recur-
sos Humanos, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou se-
rem os candidatos notificados no âmbito do exercício do direito de
participação dos interessados, conforme as situações previstas nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
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13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Álvaro José Pereira Trindade Guerreiro, vice-
-presidente da Câmara Municipal da Guarda vereador.

Vogais efectivos:

1.º vogal � engenheiro Luís António Antunes Borges, di-
rector do Departamento de Habitação e Urbanismo.

2.º vogal � engenheiro António Júlio Gomes Patrício, di-
rector de departamento DOM.

Vogais suplentes:

1.º vogal � engenheiro Fernando Coutinho Caldeira, che-
fe de divisão.

2.º vogal � José Manuel Morgado Guerra, director de de-
partamento em regime de substituição.

14 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.

22 de Maio de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 3000059408

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Por despacho de 31 de Maio de 2002 da directora do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos (subdelegação de 17 de
Maio de 2002, Boletim Municipal, n.º 432, de 30 de Maio de
2002):

Adelaide Borges de Barros, Adelaide da Conceição Santos Dias Mar-
tins, Adelaide Sandra da Costa Lopes, Adélia Mendes Grancho
Cerdeira, Adosinda Maria Leal Monteiro dos Santos, Adozinda
Mendes Lopes Martins Pires de Matos, Alcina de Jesus Moreira
Azevedo, Alda da Conceição Carvalho Cordeiro Ferreira, Alda
Maria Bernardo Pedroso dos Ramos, Alda Maria de Assunção Fi-
gueiredo Teixeira, Alexandra Cristina Maia de Sousa Nunes, Ale-
xandra Isabel da Silva Teixeira de Carvalho, Alice Maria Correia
da Silva Palmela, Alice Maria Dias Fernandes Costa Alves, Alice
Maria dos Santos Pinto Carvalho, Alice Maria Neto Lanisca Ta-
vares, Alina Isabel do Espírito Santo Tavares, Álvaro de Figuei-
redo Chalupa, Amadeu António de Lacerda Ramos Branquinho,
Amélia do Céu Lopes do Carmo Trigo, Ana Cristina Almeida
Oliveira Vieira, Ana Cristina Costa de Carvalho Barros Mateus,
Ana Cristina Freire Fernandes, Ana Cristina Marques Almeida
Garcia Martins, Ana Cristina Martins Soares Francisco, Ana Cris-
tina Ramos Mota, Ana Cristina Rosa Capelo, Ana Cristina Simões
Nunes Torrão, Ana Cristina Veiga Proença Vasco Pinto, Ana de
Jesus Baptista, Ana Filipa Canaveira Peixoto, Ana Isabel Geral-
des Ventura das Chagas, Ana Isabel Silva do Nascimento, Ana Leo-
nor Louzeiro Alves Pereira, Ana Margarida Fernandes Marques
Alcâtara, Ana Maria Canito Alves Ribeiro da Silva, Ana Maria da
Costa Felgueiras, Ana Maria da Silva Miranda, Ana Maria da Sil-
va Oliveira, Ana Maria de Jesus Lima Proença Pinheiro, Ana
Maria Fernandes França, Ana Maria Gil Coelho Fernandes, Ana
Maria Lousada Antunes Gaspar Oliveira da Costa, Ana Maria Mena
Paulo de Carvalho Patrício, Ana Maria Pais Gabriel Mendes, Ana
Maria Paiva Ruas Baessa Pinto Marfo, Ana Mario Pinho Lucas,
Ana Maria Semião Honório Henriques, Ana Maria Vaz dos Santos
Rocha, Ana Paula Alves das Neves, Ana Paula Antunes Silva, Ana
Paula Baetas de Brito, Ana Paula Caetano Porta Nova Delgado,
Ana Paula Clemente Moiteiro, Ana Paula Clemente Pereira dos
Santos, Ana Paula Coimbra Sequeira, Ana Paula da Silva Figuei-
redo, Ana Paula de Andrade Dias Leal, Ana Paula dos Santos Carlos
Baptista, Ana Paula Esequiel Gonçalves Antunes, Ana Paula Fer-
nandes Adão Ferreira Coelho, Ana Paula Gioveti Cardoso de Bar-
ros de Almeida Feliciano, Ana Paula Gomes da Costa Vilas, Ana
Paula Jesus Lopes Marques Pedro, Ana Paula Madeira Marcelino,
Ana Paula Pimenta Silvestre Dias Cardoso, Ana Paula Rocha da
Costa Saraiva, Ana Paula Santos da Costa, Ana Paula Simão Va-
lente Cozinha, Ana Paula Sousa Soares Almeida Garcia, Ana Paula
Valente Alves Roberto, Ana Teresa Alves da Silva, Anabela Ave-

lar Lopes Monraia Rodrigues, Anabela de Campos Gonçalves Al-
meida, Anabela dos Santos Lourenço, Anabela dos Santos Marti-
nho Cunha Morais, Anabela Gomes Martins Ribeiro, Anabela
Polido Baião, Anabela Saraiva Rodrigues dos Santos, Anabela Vi-
eira Ferreira Santos, Ângela Maria da Silva Durão, Antónia Mar-
ques Bento Clemente, António Alberto Pinto Gascon de Campos,
António Carlos Carriço Carrega, António da Costa Silva, Antó-
nio João das Neves Vicente, António José Carvalho Ferreira,
António José de Carvalho Ribeiro, António José Fernandes do
Nascimento, António Manuel Vilhena Nunes, António Mário
Gonçalves de Almeida, António Moniz Nascimento Pinto, Ar-
minda Maria Pereira Vaz, Augusta Maria Braga Pacheco Mendes,
Augusta Rodrigues Pires Branco, Aurora Conceição Pereira Mar-
tins Dias Mendonça, Aurora Maria Bastos Oliveira Nunes, Benilde
Pinto Cardoso Rodrigues, Brígida Ferreira Madeira, Camila Maria
Clara Fagueiro, Cândida Jesus Silva Antunes Macedo, Cândida
Eulália Batista Gamboa, Cândida Florência Pereira Boeiro, Carla
Alexandra Gil Ferreira Araújo, Carla Alexandra Santos Lopes Neta,
Carla Cristina Madeira Alves Santos Pires, Carla Fernanda Nasci-
mento Alves, Carla Margarida Nunes Galheto Gomes, Carla Sofia
Lousada Martins Silva Pereira, Carlos Alberto Careto Alves, Car-
los Alberto Lopes Cardoso, Carlos Manuel Menezes Vaz, Carlos
Manuel Oliveira, Carlos Manuel Dias Esteves, Carlos Manuel Fer-
nandes Mendes, Carlos Manuel Ramalho Durães, Carmen Maria
Leote Freixo Silva Mendes, Carolina Dores Sousa Ribeiro, Cata-
rina Alexandra Moura Neves Silva, Catarina Jesus Pernicha Eloi,
Catarina Vale Cardoso Gomes Félix, Catarina Isabel Bouzada Ruas
Pereira Serra Valadas, Cecília Maria Serra Alves Moreira, Celeste
Maria Baltazar Ribeiro Guerra, Célia Maria Dionísio Coelhas, Célia
Pernencar Rodrigues Silva, Célia Regina Nunes Rodrigues, Cidália
Nazaré Alves Santos Soares, Cidália Maria Silva Marques, Cidália
Afonso Rodrigues Garcia, Clarisse Jesus Silva, Cristina Maria Au-
gusto Santos Aniceto, Cristina Maria Caetano Corrêa Mendes,
Cristina Maria Carlos Matos Castro, Cristina Maria Carreto Man-
teigas Fernandes, Cristina Maria Constantino Henriques Afonso
Dias, Cristina Maria Costa Garcia Silva Castro, Cristina Maria
Campos Moura, Cristina Maria Oliveira Cardoso, Cristina Maria
Santos Bento Marques, Cristina Maria Fernandes Barandas, Cris-
tina Maria Fernandes Ventura Maximiano, Cristina Maria Ferreira
Gusmão Araújo, Cristina Maria Gomes Lopes Figueiredo, Cristina
Maria Lopes Silva Gomes Alves, Cristina Maria Paiva Vaz Lemos
Ferreira, Cristina Maria Pires Capelo Ferreira, Cristina Maria
Represas Martins Fernandes, Cristina Maria Simões Marques,
Dalva Correia Matos Santos, Débora Alexandra Carrilho Trinda-
de, Deolinda Conceição Silva Veloso Nunes, Deolinda Maria Lei-
tão Lopes Nabais, Deolinda Rosa Costa Pereira Tomé, Deonilde
Cesarina Palma Fernandes Cunha, Dora Maria Alarico Gomes
Claro, Eduardo Jorge Fernandes Costa Saraiva, Eduardo Ribeiro
Cruz, Elisabete Costa Rodrigues Catarino, Elisabete Santos Gon-
çalves, Elisabete Maria Barreira Dias, Elisabete Maria Lacerda
Gomes Moita, Elisabete Sousa Silva, Elizabeth Chaves Santos Co-
elho Curado, Elsa Maria Tavares Barbosa, Elsa Maria Carmo Lopes
Casanova, Emídio Jesus Resende, Emília Fernanda Martins Antu-
nes Palma, Emília Ramos Pires Figueiredo, Ermelinda Céu Lopes
Mendes Antunes, Eugénio Manuel Pacheco Costa Ruivo, Fátima
Maria Baptista, Felicidade Cristina Silva Saraiva, Fernanda João
Azevedo Almeida, Fernanda Maria Bartolomeu Romão, Fernanda
Maria Horta Costa Esteves, Fernanda Paula Xavier Freire Vas-
concelos, Fernando José Cruz Caçador, Fernando José Ribeiro
Lopes, Fernando Manuel Costa Silva, Fernando Manuel Dias
Martins, Filomena da Conceição de Jesus Júlio, Filomena Maria
de Oliveira Lopes Fernandes, Florbela de Jesus Marques, Florinda
Teixeira Gonçalves, Francisco João da Fonseca Pereira, Gabriela
Maria Videira Pereira Fonseca, Graça Maria Marques Teixeira
Gonçalves, Guilhermina Pedrinha Moniz Pinto, Guiomar da Luz
Monteiro Alves Silva Ribeiro, Helena Jesus Almeida Francisco Pe-
reira, Helena Maria de Jesus Fernandes, Helena Maria Dias Silveiro,
Henrique José Mendes Sotiry, Idalina Maria Duarte Belo, Iracema
de Sousa Barbosa Lopes, Isabel Alexandra Mendes Lobo da Fon-
seca Carraço, Isabel Catarina Rodrigues Vaz Galo, Isabel Cristina
Assunção Marques Custódio, Isabel Inácia Costa Filipe, Isabel Inês
Dias Catarino da Silva, Isabel Kaizeler Ilharco dos Santos, Isabel
Maria Abranches Cordovil, Isabel Maria Alves Cerdeira Rodrigues,
Isabel Maria Antunes Baptista de Almeida, Isabel Maria Brito
Gonçalves Campos, Isabel Maria Henriques Martins, Isabel Maria
Lopes Azevedo Colaço, Isabel Maria Neves dos Santos, Isabel
Maria Pires Ferreira Lino dos Santos, Isabel Maria Rafael Dias,
Isabel Maria Simão de Carvalho Oliveira, Isabel Maria Simões
Caetano, Isabel Maria Soares Nunes da Cruz, Isabel Maria Ventura
e Silva Marques, Isabel Rosa Silva Moreira Rosa, Ivone Maria de
Oliveira Machado Martins Cabrita, Jacinta da Conceição da Costa
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Lopes, Jaime Pires Vieira, Jeannetthe de Albuquerque Cardoso,
Joana Alice Mota Cartaxo Abrantes Fialho, João António Fer-
nandes Loureiro de Almeida, João António Paulino, João Luís Silva
Marcelino, João Manuel Rodrigues Morita, Joaquim Antunes Ca-
simiro, Jorge Manuel de Oliveira Macedo Alves, Jorge Manuel
Gomes Dias Cardoso, Jorge Manuel Pires Alves, José António
Villas-Boas da Silva, José Augusto de Almeida Machado, José Es-
cudeiro dos Santos, José Joaquim Teixeira da Silva, José Júlio
Ferreira Gusmão, José Paulo Barão Garcia, José Tavares Flores da
Silva, Judite Maria dos Santos Mendes Lima, Laureana Merelina
Correia Ramos, Laurinda Mendonça Pereira Correia, Leonor
Eduarda Seuanes Tavares Dias, Lídia Rute Dinis, Lígia Maria Ca-
rapinha Bento Ramos, Lina Maria dos Reis Batista Costa, Lina
Maria Duarte Antunes, Lina Maria Ferro de Oliveira Rocha, Lina
Maria Nunes Fernandes, Lúcia Matias Lourenço Nunes, Luís Fili-
pe Correia Rosa, Luís Filipe Costa dos Santos, Luís Francisco Nobre
Desterro, Luís Manuel Almeida Pinho Barreiros, Luís Manuel
Dores de Oliveira, Luísa Maria Barata Martins, Luísa Maria Fi-
gueiredo Robalo, Madalena Cristina Vieira Cardoso Peixoto, Magda
Cristina Henriques da Fonseca Valente, Manuel Augusto Alves
Martins, Manuel Avelino Pereira Crucho, Manuel Fernando Franco
Borges, Manuel Ferreira Soares da Costa Silva, Manuel Guilherme
Pereira Martins, Manuel Jorge Castro Paula, Marco António Sil-
va Codeço, Margarida Machado dos Santos de Almeida, Margari-
da Maria Cunha de Almeida Martins Mila, Margarida Maria Ma-
deira Pombo Santos, Margarida Maria Neves Domingos Alves,
Maria Adelaide Marques Oliveira, Maria Albertina de Jesus da Sil-
va, Maria Albertina Paiva Carmona Soares, Maria Alexandra da
Purificação Rodrigues Neto da Costa, Maria Alexandrina Rodri-
gues Marreiros Martins Felgueiras, Maria Alexandrina Velez Gar-
cia de Sousa, Maria Alice da Silva Napier Ambulate, Maria Alice
de Jesus Henriques Lopes, Maria Alice dos Santos Catana Jorge,
Maria Amélia Andrade Mota Ferreira, Maria Amélia Gaspar
Moiteiro Augusto, Maria Amélia Mendes Bairrada Fernandes, Maria
Amélia Mota Urbano Pereira Magalhães, Maria Ana Teixeira
Alves, Maria Antónia da Silva Esteves Coelho, Maria Antonieta
Gonçalves Santos, Maria António de Jesus Assunção Pereira da
Silva, Maria Astrid Carvalho Silva Araújo Almeida da Silva, Ma-
ria Aurora Barata Candeias Mafra Estrela, Maria Beatriz Gomes
Tavares Marques, Maria Benedita de Moura Franco Diogo, Maria
Cândida Gomes, Maria Cândida Rosa Rosado Pulido, Maria Cecí-
lia Rodrigues Camacho Santos, Maria Celeste Soares Martins Mi-
guel, Maria Celeste da Costa David e Silva Barros, Maria Celeste
Henriques dos Santos, Maria Clara Alves Simões Lopes, Maria
Clara dos Santos Baltazar, Maria Clara Ferreira Godinho Mota,
Maria Cristina Gomes Vasconcelos, Maria Cristina Jorge de Ma-
tos Vicente Nunes Lopes, Maria Cristina Moiteiro Fidalgo, Maria
da Ascensão dos Santos Marques, Maria da Assunção Afonso Dias,
Maria da Conceição Augusto Modesto da Silva, Maria da Concei-
ção Baptista Brito Robalo da Graça Esteves, Maria da Conceição
Caeiro Vargas, Maria da Conceição Cardoso Correia Maia, Maria
da Conceição Lourenço Oliveira, Maria da Conceição Neves
Marques, Maria da Conceição Pereira Freire, Maria da Conceição
Ramos Silva, Maria da Conceição Santos Silva Dias, Maria da
Conceição Valente Teodoro dos Santos, Maria da Costa Marti-
nho, Maria da Glória do Rego Fernandes Silva, Maria da Graça
Correia da Fonseca, Maria da Graça da Mó Rebelo, Maria da Gra-
ça de Brito Maria Nascimento, Maria da Graça do Carmo Ivens
Ferraz Freitas, Maria da Graça Morais Paulo Marques, Maria da
Graça Nunes de Andrade, Maria da Natividade Cruz Garcia Lopes
Gomes, Maria da Nazaré Martins Matias Duarte da Cunha, Maria
da Saudade Tenreiro Viseu Marques Veiga, Maria das Dores da Silva
Ribeiro, Maria de Fátima Agostinho Rodrigues Guedes da Silva,
Maria de Fátima Antão Marques Pinto, Maria de Fátima Batista
Pereira, Maria de Fátima Cerdeira Moiteiro, Maria de Fátima Ci-
priano Esteves Martins, Maria de Fátima da Silva Amiel Cava-
lheiro, Maria de Fátima de Almeida Gonçalves Ventura, Maria de
Fátima Fernandes da Silva e Sousa, Maria de Fátima Fidalgo de
Oliveira Alemão B. Agostinho, Maria de Fátima Henriques Lobo,
Maria de Fátima Lacerda Gomes Moita Martins, Maria de Fátima
Lima Viana da Silva, Maria de Fátima Lopes Simões de Oliveira,
Maria de Fátima Machado Coelho, Maria de Fátima Morais Cor-
reia Luis, Maria de Fátima Paulino da Ribeira Aguiar, Maria de
Fátima Reis Branco Valério, Maria de Fátima Rolo Marques Al-
meida, Maria de Fátima Vieira dos Santos Hespanhol, Maria de
Fátima Vieira Rocha da Silva, Maria de Lourdes Ferreira Cravo,
Maria de Lurdes Achando Alves Gomes, Maria de Lurdes Florindo
Gomes Nunes, Maria de Lurdes Martins Grencho Matos, Maria de
Lurdes Mendes Canas, Maria de Lurdes Miguel Pinto Caldeira,
Maria de Lurdes Natário da Silva de Abreu do Ó Lima, Maria de
Lurdes Pereira Ferreira, Maria Delfina da Conceição Macieira Mota

Pires, Maria Delfina Monteiro Pereira Crespim, Maria do Carmo
de Oliveira Machado, Maria do Céu de Jesus Mendes, Maria do
Céu Ferreira Lopes Sereto, Maria do Céu Sebastião Nevado de
Carvalho, Maria do Rosário Lima de Mendonça Machado, Maria
do Rosário Lino da Silva Vilela, Maria dos Anjos Fernandes Gon-
çalves, Maria dos Prazeres Neves Rasteiro, Maria Dulce Morais
Patricio, Maria Dulce Pinto Tenreiro Guedes Jorge, Maria Dul-
ce Serra Valeriano Batista de Almeida, Maria Eduarda Carvalho
Catarino de Campos, Maria Elisabete Domingues Inácio Geral-
des, Maria Elsa das Mercês Almeida Macedo, Maria Emília
Estibeiro Miranda Moura, Maria Ermelinda Soares de Freitas Ma-
teus, Maria Eugénia Emília Casquinha, Maria Eugénia Marques
Gaspar, Maria Eunice Castro Martins, Maria Fernanda de Oli-
veira Mendes Leal, Maria Fernanda de Oliveira Ribeiro, Maria
Fernanda dos Santos Loureiro, Maria Fernanda Farinha Silva de
Carvalho, Maria Fernanda Lopes Gaspar, Maria Fernanda Mar-
tins Neto Fatela Monteiro, Maria Fernanda Pedroso de Brito
Santos, Maria Fernanda Santos Pereira Alves, Maria Fernanda
Soares da Silva Machado, Maria Filomena de Jesus Nunes, Maria
Filomena do Nascimento Serra Valente Gomes, Maria Filomena
Mateus Epalangue Ferreira Pinto, Maria Filomena Matos Silva
Lopes, Maria Goretti Ferreira Martins, Maria Graciosa Ribeiro
Alves Baceira, Maria Helena da Conceição Domingos Bento,
Maria Helena Gomes Carraço, Maria Helena Marques Angélico
Moreno, Maria Helena Marques Gaspar, Maria Helena Olívia
Gonçalves, Maria Helena Poêjo Gonçalves, Maria Helena Ra-
ções Baptista, Maria Irene da Costa Alves Lopes, Maria Irene
de Matos Nunes, Maria Irene Martins Pagaime Tavares Caeta-
no, Maria Isabel Caridade Diogo de Medeiros Martinez, Maria
Isabel Fernandes Gonçalves Dias, Maria Isabel Ferreira Costa Luis,
Maria Isabel Gomes Laginhas Baptista, Maria Isabel Maurício de
Andrade Barata de Sousa, Maria Isabel Mourato Testas Simões,
Maria Isabel Sousa Soares, Maria João Barros dos Santos Silva
Cerveira, Maria João Fernandes Pinto Paiva, Maria João Pereira
Gomes Aleixo Castanho, Maria João Soares Guedelha, Maria José
Barreiros Marques Ferraz, Maria José Cristóvão dos Anjos Lopes,
Maria José Doce Torrado Arsénio, Maria José Martins da Con-
ceição Carvalho Botelho, Maria José Miranda Pereira Perry Soa-
res, Maria José Oliveira Capelo Raposo, Maria Júlia Sousa Santos
Fernandes, Maria Leonor Afonso Pinheiro, Maria Lucinda da
Conceição Leiria Costa, Maria Luísa dos Santos Lourenço Arro-
jado, Maria Luísa Mansos Estevão, Maria Luísa Ribeiro Pascácio,
Maria Luiza Gouveia da Silva Pereira, Maria Madalena Ferreira
Fernandes de Aguiar, Maria Madalena Martins Custódio, Maria
Madalena Teixeira Dias Franco, Maria Manuela Aparício Louro
Pires, Maria Manuela Barros Raimundo da Silva Lopes, Maria
Manuela Chorincas Vicente Gil, Maria Manuela Fernandes Mar-
ques Saraiva, Maria Manuela Lourenço Marques, Maria Manuela
Martins, Maria Manuela Mendes Vaz, Maria Manuela Rodrigues
Pinto Ferreira, Maria Margarida dos Santos Antunes Besugo, Maria
Margarida dos Santos Pombo da Silva Henriques, Maria Margarida
Lima Leite, Maria Margarida Moreira Antunes, Maria Olides de
Andrade Marques, Maria Olinda de Jesus Carvalho, Maria Otília
Granito Fernandes Camacho Almeida, Maria Otília Santos Dias
Silva, Maria Palmira Marques Proença Trindade, Maria Paula
Antunes Ventura Silva Reis, Maria Paula Azevedo Antunes Al-
ves, Maria Paula da Silva Moreira Viegas Vaz Duarte Rodrigues,
Maria Paula de Oliveira Simões Taborda, Maria Paula Valente
Monge Vitorino, Maria Perpétua Catarino Carvalho Poeira,
Maria Perpétua Ventura Castanheira Ferreira, Maria Ramos do
Nascimento Parreira, Maria Rita Alves Serejo, Maria Rosa Fi-
gueira de Sousa Nabais, Maria Rosa Sousa Santos Pato, Maria
Rosália Cordeiro Santos Silva, Maria Silvina Miguel Santos, Ma-
ria Simões Rodrigues Teixeira, Maria Teresa Fernandes Fidalgo,
Maria Teresa do Carmo Flor Sebastião, Maria Teresa Marques
dos Santos Guerreiro, Maria Teresa Monteiro Pereira Calado,
Maria Teresa Moreira da Silva, Maria Teresa Rodrigues Ruas da
Silva, Maria Vitória Lopes Ferreira Borges, Marília Cristóvão
Veiga, Marília da Conceição Antunes Ascenso Alves, Marina do
Rosário Cabete de Oliveira, Marina Moreira Teixeira, Mário João
dos Santos Marques, Mário Jorge da Silva, Marta Maria Araújo de
Mello e Castro Ferreira Fidalgo, Matilde Rodrigues da Silva, Mi-
guel Henrique Gomes Vieira, Mónica Lopes Mugeiro, Natália de
Carvalho Araújo Afonso, Natércia de Jesus Fernandes Costa Ma-
tias, Nazaré Esteves Cavalheiro Canaveira Peixoto, Nila Maria
Bastos Teixeira Alves Fortunato, Nuno Alexandre dos Santos
Alves, Nuno Gonçalo Martins Ventinhas, Nuno José Mendes
Moreira, Nuno Miguel Silveira da Costa de Abreu Melim, Ofélia
Rosa Moreira Furtado Baptista, Olga Maria de Almeida Carvalho
Moreira Raposo, Olga Maria Grencho Milheiro Felino, Olga Ma-
ria Lopes Gabriel de Sousa, Olga Maria Neves Gonçalves, Orlanda
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Maria de Oliveira Inácio Rodrigues Rocha, Otília Maria Catana de
Mendonça Batista, Palmira de Jesus Pereira da Cruz Marques, Paula
Alexandra de Jesus Rodrigues Martins, Paula Alexandra Vilas Trin-
dade Marques, Paula Cristina Conde Amorim Pires Godinho, Paula
Cristina de Sousa Rodrigues da Silva, Paula Cristina Fernandes dos
Santos Duarte Castanheira, Paula Cristina Marques Granja, Paula
Cristina Martins dos Santos Torres Silva, Paula Fernanda Fernan-
des Salazar, Paula Maria Teixeira Pinto Gusmão, Paulo Alexan-
dre Orvalho Castro, Paulo Filipe Pereira Viegas, Paulo José Mar-
ques Ferreira, Paulo Sérgio Serrano Cardoso, Rita Maria Mendonça
Temudo e Melo Franco Mira, Rosa Maria Aparício de Figueiredo
Ferreira, Rosa Maria Barreto Casqueiro Campos, Rosa Maria Bis-
po do Rosário Mendonça, Rosa Paula Ramos da Silva Brito Car-
neiro, Rosária Marques Vaz Ragageles, Rui Dinis Alves Valente,
Rui Jorge Caramelo Moreno, Rui Miguel Vilhena Maurício, Rute
Isabel Moreira Lopes, Rute Maria Meira Gomes de Almeida Oli-
veira, Rute Maria Parreira Mendonça Soares Ferreira, Salomé da
Conceição Duarte Valente, Sandra Isabel Correia Nobre, Sandra
Maria Madeira de Sousa Alegrias Ferreira, Sandra Marina Rodri-
gues Ferreira Martins, Sara Eunice Carneiro Fernandes, Sílvia Maria
Ribeiro Ferreira Pereira, Sílvia Paula Olivença da Silva Costa,
Silvina da Conceição da Silva, Susana da Costa Moiteiro Mendes,
Susana Margarida Miranda de Oliveira Jerónimo, Susana Maria
Silva Soares, Teresa Augusta Alves Cunha Silva, Teresa de Jesus
Rolo Afonso prazeres, Teresa Maria Abrantes Pais Pinto de Abreu,
Teresa Maria Barata Folgado Alcobia, Teresa Maria Pedreira
Borges Lopes, Teresa Paula da Anunciação Pinto Fernandes,
Teresa Sofia Neves Furtado de Almeida, Teresa Tomásia Gouveia
Nóbrega Loureiro, Terezinha da Penha Vaz Afonso, Venâncio José
Pereira Mendes Rosa, Vera Alexandra Lopes dos Santos Mendes e
Virgínia Barreirinhas Santos Inácio, assistentes administrativos,
do grupo de pessoal administrativo � nomeados, por urgente
conveniência de serviço, precedendo concurso, assistentes admi-
nistrativos principais, do grupo de pessoal administrativo, do qua-
dro de pessoal deste município.

17 de Junho de 2002. � A Directora do Departamento, Maria
Filomena Marques. 3000059886

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 14 de Maio de 2002, deferi o pedido de cessação da comissão de
serviço no cargo de chefe da Divisão Financeira desta Câmara Mu-
nicipal do licenciado Pedro Francisco Rodrigues Ministro, com efei-
tos a 17 de Maio de 2002.

16 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000085551

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso

Concurso para provimento de um lugar de chefe
da Divisão de Obras Particulares

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 23 de Maio de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso para provimento de um lugar de chefe da Divisão de
Obras Particulares.

2 � O concurso reger-se-á, nomeadamente, pela disposições cons-
tantes da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � O local de trabalho situa-se na Câmara Municipal de Marco
de Canaveses, e, a título de remuneração base, ao chefe de divi-
são cabe o vencimento estabelecido no artigo 34.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, em conjugação com o disposto no anexo n.º
8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação
complementar.

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

4 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso.

5 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o constante do
mapa I da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

6 � Condições da candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

6.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho.

6.2 � Requisitos especiais � podem concorrer os funcionários
que reúnam, até ao termo do prazo de entrega das candidaturas, os
requisitos constantes do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
e aplicável por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, o curso de Arquitectura e licenciatura ou bacharelato em
Engenharia Civil e integração em carreira de técnico superior ou
técnico e quatro anos de experiência profissional em cargo inserido
em carreira do grupo de pessoal técnico superior ou técnico.

7 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Marco de Canaveses, enviada pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção, ou entregue directamente na Câ-
mara Municipal, do qual constarão os seguintes elementos de iden-
tificação: nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturali-
dade, residência, profissão, habilitações literárias, categoria
profissional, data e serviço do bilhete de identidade e número de
contribuinte fiscal, referência ao concurso e data da publicação do
aviso, habilitações literárias, identificação da categoria e ou cargo
que detém e serviço a cujo quadro pertence, bem como a natureza
do seu vínculo detido e declaração de que possui os requisitos legais
de admissão ao concurso, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

Juntamente com o requerimento deverá ser apresentado o currí-
culo profissional do candidato.

Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal de
Marco de Canaveses serão dispensados da apresentação dos documen-
tos que constem do seu processo individual.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso são os seguintes:

8.1 � Prova de entrevista profissional de selecção (E) e avalia-
ção curricular (AC).

8.2 � O ordenamento dos concorrentes será expresso de 0 a
20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = 0,5AC + 0,5E
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista.

8.2.1 � A avaliação curricular será obtida pela aplicação da se-
guinte fórmula:

AC = 0,4CS + 0,2HA + 0,4EP
em que:

CS = classificação de serviço;
HA = habilitação académica;
EP = experiência.

8.3 � As regras a observar na valorização dos diversos factores
são as seguintes:

8.3.1 � Classificação de serviço � para o cálculo deste factor
será considerada a média dos anos relevantes para o efeito, últimos
quatro anos, de acordo com a seguinte conversão das menções qua-
litativas:

Dirigentes � Muito bom = 20;
Não dirigente � classificação real traduzida para:

6-12; 7-14; 8-16 = Bom;
9-18; 10-20 = Muito bom.

8.3.2 � Habilitações académicas:

Bacharelato � 14 pontos;
Licenciatura � 16 pontos;
Mestrado � 18 pontos;
Doutoramento � 20 pontos.

8.3.3 � Experiência profissional � a determinação deste factor
será efectuada da seguinte forma:

a) Tempo de serviço em funções dirigentes � 10 pontos;
b) Trabalhos relevantes e publicações na Administração Pú-

blica � 10 pontos.
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8.4 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos:

Sentido crítico e capacidade de inovação � 8 pontos;
Capacidade, expressão e fluência verbais � 6 pontos;
Motivação e interesse � 6 pontos.

9 � As relações dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicitadas nos termos do n.º 2 do
artigo 15.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das
suas declarações.

11 � O júri do concurso, de acordo com o sorteio realizado em
23 de Novembro corrente pela Comissão de Observação e Acompa-
nhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes (acta n.º 184/2002),
terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Norberto de Moura Soares, vereador da
Câmara.

Vogais efectivos:

1.º  Engenheiro José Manuel Couto Pereira, director de
projecto municipal, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

2.º Maria de Lourdes da Silva Amieiro Miranda Coelho,
chefe da Divisão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

1.º  Engenheiro José Carlos de Sousa Nogueira, director do
Departamento de Licenciamentos e Serviços Culturais
da Câmara Municipal de Lousada.

2.º  Arquitecto Idalécio Augusto Monteiro Almeida Carva-
lho, director do Departamento de Planeamento da Câ-
mara Municipal de Celorico de Basto.

23 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Avelino Fer-
reira Torres. 3000059327

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de assistente de acção educativa (esta-
giário).

O Dr. Manuel Carrilho Bugalho, presidente da Câmara Municipal de
Marvão:

Faz público que, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, por despacho datado de 3 de Junho
de 2002, no uso das competências que lhe foram conferidas 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 contados a par-
tir da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar da carreira
de assistente de acção educativa (estagiário) do grupo de pessoal de
apoio educativo, do quadro próprio desta Câmara Municipal.

1 � Carreira e categoria � assistente de acção educativa (estagi-
ário); grupo de pessoal � apoio educativo; tipo de concurso � ex-
terno de ingresso; local de trabalho � Escola B. I. C/J. I. Dr. Manu-
el Magro Machado, Santo António das Areias; área funcional �
Divisão de Acção Social, Cultural e Turismo.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações à admi-
nistração local do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 63/2001, de
30 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 23/2002, de 1 de
Fevereiro.

3 � Prazo de validade � o presente concurso é válido para a
vaga posta a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Regime de trabalho � horário estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto.

5 � Vencimento � o cargo será remunerado pelo índice 192 do
sistema retributivo da função pública, conforme o previsto no mapa I
do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro, e artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 23/2002, de 1 de Fevereiro, a que corresponde o

vencimento mensal de 595,83 euros, e as condições de trabalho e
regalias sociais são as vigentes para os funcionários da administra-
ção local.

6 � Conteúdo funcional � constante da Portaria n.º 63/2001, de
30 de Janeiro.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais � os referidos 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 excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

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

mente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-

co, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

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

Especiais � os indivíduos habilitados com o ensino secundário
ou habilitação equiparada, de acordo com o estabelecido no
n.º 3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de No-
vembro.

8 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Maria Madalena Delicado Curião Tavares,
vereadora em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Manuel da Conceição Lourenço, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Dr.ª Ilda Maria Ramos
Lourenço Marques, técnica superior de contabilidade e
gestão de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria Soledade Almeida Pires, chefe da Divi-
são de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, e Arinda
João Mendonça Andrade, chefe de secção.

9 � Os métodos de selecção são os seguintes:

Prova teórica escrita de conhecimentos;
Entrevista profissional de selecção.

A prova teórica escrita de conhecimentos tem carácter elimina-
tório e será classificada de 0 a 20 valores, terá a duração de uma
hora e trinta minutos e versará sobre os seguintes diplomas:

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio;

Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janei-
ro;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias � Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

Regime jurídico dos direitos e deveres gerais e específicos do
pessoal não docente � Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de
Novembro;

Conteúdos funcionais das carreiras e categorias do pessoal não
docente dos estabelecimentos de educação e ensino não su-
perior � Decreto-Lei n.º 63/2001, de 30 de Janeiro;

Lei Quadro da Educação Pré-Escolar � Lei n.º 5/97, de 10 de
Fevereiro;

Regime jurídico e expansão da educação pré-escolar � Decre-
to-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho.

Entrevista profissional de selecção � terá a duração aproximada
de trinta minutos e tem em vista avaliar, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pes-
soais dos candidatos, e será pontuada de 0 a 20 valores através da
apreciação dos seguintes parâmetros:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho da função;
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c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Perfil para o desempenho do cargo.

A entrevista será classificada da seguinte forma:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Não favorável � 0 a 9 valores.

A classificação final será obtida de 0 a 20 valores, de acordo com
a seguinte fórmula:

CF =
 PTEC + EP

         2

em que:

CF = classificação final;
PTEC = prova teórica escrita de conhecimentos;
EP = entrevista profissional de selecção.

Os critérios de avaliação e ponderação da prova teórica escrita de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam das actas das reuniões do júri.

10 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos do-
cumentos em que assentem as deliberações do júri, desde que os so-
licitem.

11 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formuladas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Marvão, podendo ser remetido pelo correio,
até ao último dia do prazo estabelecido neste aviso, por carta regis-
tada com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Marvão,
Largo de Santa Maria, 7330-101 Marvão, ou entregue pessoalmente
na Secção de Pessoal, devendo nele constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e serviço emis-
sor do bilhete de identidade, número fiscal de contribuinte,
residência e código postal);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere passí-

veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia, só
serão tidas em consideração pelo júri se devidamente com-
provadas;

d) Identificação do concurso a que se candidata mediante re-
ferência ao número e data do Diário da República onde se
encontra publicado o presente aviso.

12 � Juntamente com o requerimento o candidato deverá apre-
sentar:

a) Documentos comprovativos dos requisitos constantes do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, os quais poderão ser dispensados para admissão a
concurso, com excepção do exigido na alínea c), se o can-
didato declarar, sob compromisso de honra, a situação pre-
cisa em que se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos aí previstos;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número de contribuinte.

13 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puni-
das conforme o previsto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

14 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada
no edifício dos Paços do Concelho.

15 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local da aplicação dos métodos de selecção, nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

18 � A frequência do estágio é efectuada de acordo com o dis-
posto no n.º 4 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de
Novembro, tem carácter probatório e duração de um ano.

19 � A avaliação final do estágio será feita com base:

a) No relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no prazo
de 30 dias após o seu termo;

b) Na classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Na avaliação de cursos de formação que eventualmente

venham a ter lugar.

20 � A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de
0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas em cada uma das operações referidas no número ante-
rior.

21 � O candidato será admitido a estágio em regime de comissão
de serviço extraordinário, conforme o previsto no n.º 1 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, ou em re-
gime de contrato administrativo de provimento, nos termos do dis-
posto no n.º 2 do artigo 15.º do mesmo diploma legal, consoante seja
ou não funcionário da Administração Pública.

22 � O candidato admitido a estágio está provido a título defini-
tivo em lugar na categoria de assistente de acção educativa, desde
que obtenha classificação final de estágio não inferior a Bom (14 va-
lores).

23 � O júri do concurso referido no n.º 8 deste aviso de abertura
fará também a avaliação final do estágio.

24 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

25 � Para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia legal, conforme o estatuído no n.º 3 do artigo 3.º do já citado
diploma legal.

4 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Manuel Carri-
lho Bugalho. 1000085522

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 256/2002

Manuel José Faria Seabra Monteiro, vice-presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos:

Faz público que, em cumprimento do disposto no n.º 4 do
artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, a lista de classificação final do concurso externo de
ingresso para 29 vagas de auxiliares de serviços gerais, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 152, de 17 de
Maio de 2001, se encontra afixada no placard da Divisão de Recur-
sos Humanos desta Câmara Municipal.

Os candidatos podem, querendo, dizer por escrito o que lhes ofe-
recer, no prazo de 10 dias a contar da data da publicação deste avi-
so, e consultar o processo na Divisão de Recursos Humanos, às horas
normais de expediente.

29 de Maio de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Faria Seabra Monteiro. 1000085697

Aviso n.º 257/2002

Nomeação de pessoal

Manuel José Faria Seabra Monteiro, vice-presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 28 de Maio de 2002, exa-
rado em conformidade com o artigo 57.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e em cumprimento do estipulado no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, foram nomeadas definitiva-
mente como técnicas superiores de marketing de 2.ª classe Aurora
Maria Moreira Martins Silva Costa e Maria Alexandra Soares Basí-
lio Pinheiro, admitidas ao estágio do concurso externo de ingresso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 192,
de 21 de Agosto de 2000.

A acta do júri contendo a lista de classificação final de estágio foi
homologada pelo presidente da Câmara a 15 de Maio de 2002.
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As candidatas nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

29 de Maio de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
Seabra. 1000085696

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um técnico superior de história (estagiário)

Para os devidos efeitos torna-se público que vai ser celebrado
contrato administrativo de provimento com João Paulo Andrade
Azevedo para realização do estágio probatório de ingresso na car-
reira técnica superior de história, com início após a publicação do
presente aviso no Diário da República.

O ingresso na carreira fica condicionado à aprovação em estágio
com carácter probatório, com classificação não inferior a Bom
(14 valores), previsto pela alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e regula-
do pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

A avaliação e classificação final do estágio traduzir-se-á numa
escala de 0 a 20 valores e resultará da avaliação dos parâmetros
constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

O júri do estágio terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. Jorge António Lima Saraiva, vice-presidente
da Câmara Municipal de Meda.

Vogais efectivos:

Engenheiro Jorge Adalberto Marques Daniel, chefe da Di-
visão de Obras Municipais da Câmara Municipal de Meda,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos, e Carlos Alberto Pinto Proença, técnico superior
de BAD da Câmara Municipal de Meda.

Vogais suplentes:

Paulo Jorge de Lemos Amaral, vereador em regime de
permanência da Câmara Municipal de Meda, e Dr.ª Maria
Isabel Mariz Venda Pedra Lourenço, técnica superior da
Câmara Municipal de Meda.

4 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, João Germano
Mourato Leal Pinto. 3000059417

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Aviso n.º 100/2002

Requisição de funcionário

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Abril de 2002, foi requisitado para prestar serviço nesta
Câmara Municipal o técnico-adjunto de biblioteca e documentação
de 1.ª classe, da Câmara Municipal de Castro Verde, Jacinto do Sa-
cramento Rodrigues Colaço, pelo período de seis meses, com efeitos
a partir de 2 de Maio corrente, nos termos das disposições conjuga-
das do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Maio de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente. 1000085711

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso

Gabinete de Apoio Pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador em regime de meio tempo, com poderes delegados, datado
de 19 de Abril de 2002, nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeado chefe do Gabinete de
Apoio Pessoal à Presidência, em regime de comissão de serviço, a

partir de 19 de Abril de 2002, o técnico principal � engenheiro civil
do quadro privativo da Câmara Municipal Carlos Jorge Rodrigues do
Vale Ferreira.

19 de Abril de 2002. � O Vereador em regime de meio tempo,
com poderes delegados, Sérgio Luís Rodrigues Sêco. 1000085546

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 20 de Maio de 2002, e no uso da
competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi nomeado para o lugar de pintor
principal do grupo de pessoal operário do quadro desta Câmara
Municipal o seguinte candidato:

Amável Ribeiro Afonso.

O funcionário deverá assinar o termo de aceitação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 3000059328

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso

Para os devidos efeitos torno público que, por meu despacho da-
tado do dia 28 de Maio de 2002, proferido no exercício das compe-
tências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificada pro-
fissionalmente para a categoria de assistente administrativo, 1.º es-
calão, índice 192, a funcionária desta Câmara Municipal Cidália Isa-
bel Floreano Figueira Carnoto, após nomeação em comissão de
serviço extraordinária por um período de seis meses, conforme dis-
posto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, e da alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, a interessada tem um prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica para aceitação da nomeação.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

28 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000085530

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO

Aviso n.º 26/2002

Transição de pessoal

Para os devidos e legais efeitos torna-se público que, pelo meu
despacho n.º 31/2002, de 27 de Maio de 2002, transitaram, ao abri-
go do disposto no Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio, para a
categoria de encarregado do pessoal operário qualificado os seguin-
tes funcionários do quadro de pessoal desta autarquia, os quais ficam
posicionados no escalão 1, índice 275:

António João da Silva Martins.
Manuel Godinho Caeiro.
Romualdo José Rolo dos Santos.

As presentes transições produzem efeitos a partir do dia 26 de
Maio de 2002 e estão isentas de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes. 1000085708
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CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de des-
porto de 2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Nelas de 13 de Maio de 2002,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para admissão de um estagiário para provimento
de um lugar de técnico superior de desporto de 2.ª classe do quadro
de pessoal desta autarquia.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setem-
bro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

3 � Vaga a preencher � para frequência de estágio de ingresso
na carreira técnica superior e consequente preenchimento de um lugar
do grupo de pessoal técnico superior na carreira de desporto, cate-
goria de 2.ª classe.

O estágio será efectuado em regime de contrato além do quadro
pelo período de um ano, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável
à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e caduca com o respectivo preenchimento.

5 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as des-
critas no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

6 � Local de trabalho � área do município de Nelas.
7 � Remuneração e condições de trabalho � durante o estágio o

vencimento será o correspondente ao escalão 1, índice 310, do novo
sistema retributivo, na importância de 962,02 euros. As condições
de trabalho e regalias são as genericamente vigentes para os funcio-
nários e agentes da administração local.

8 � Requisitos de admissão:

a) Gerais � a este concurso poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam os requisitos exigidos pelo
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � possuírem licenciatura em Educação Física.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Nelas, Praça do Município, 3520 Nelas, solici-
tando admissão ao concurso, e entregue pessoalmente na Secção de
Pessoal desta Câmara Municipal, dentro das horas normais de expe-
diente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, os quais
serão considerados dentro do prazo legal desde que expedidos até ao
termo fixado, dele devendo constar:

9.1 � Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade
e serviço de identificação que o emitiu, situação militar, residência,
código postal, telefone e número fiscal de contribuinte).

9.2 � Habilitações literárias e profissionais.
9.3 � Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando

o número e data do Diário da República onde vem anunciado, com
a menção do lugar a que se candidata.

9.4 � Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente comprova-
das.

9.5 � É dispensada, com excepção do certificado de habilitações,
a apresentação dos documentos comprovativos de que o candidato
possui os requisitos gerais exigidos desde que declare no requerimen-
to, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontra relativamente às alíneas a), b), c), d), e)
e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.6 � Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual cons-
tem as funções que exerce e as exercidas anteriormente e

os períodos de duração a que umas e outras se reportam,
relevantes para o exercício das funções inerentes ao lu-
gar, bem como a formação profissional complementar (es-
tágios, especializações, acções de formação, seminários,
etc.)

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

11.1 � A prova escrita de conhecimentos (PEC), destinada a
avaliar o nível de conhecimentos profissionais dos candidatos exigí-
veis para o exercício da categoria a que se candidatam, terá a dura-
ção máxima de noventa minutos, sendo eliminatória para os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e versará
sobre os seguintes temas:

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias � Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

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

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de Dezem-
bro;

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

Recintos desportivos: 

Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, Decreto-Lei
n.º 385/99, de 28 de Setembro, e Decreto Regulamentar
n.º 10/2001, de 7 de Junho.

11.2 � A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos na área em que o concurso é aber-
to, com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo
ponderados, de acordo com a exigência da função, a habilitação aca-
démica de base, a formação profissional e a experiência profissio-
nal.

11.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS) visa determi-
nar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sis-
temática, as capacidades e aptidões dos candidatos, sendo pondera-
dos e considerados os seguintes factores:

a) Capacidade de expressão verbal (6 valores);
b) Responsabilidade e sentido de organização (5 valores);
c) Capacidade de síntese (4 valores);
d) Sentido crítico (3 valores);
e) Motivações para o exercício da função (2 valores),

12 � Na classificação final (CF), e consequente ordenação final
dos candidatos, adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da fórmula
classificativa definida pelo júri do concurso.

12.1 � Para o efeito serão adoptados os critérios de apreciação
e de ponderação também definidos pelo júri do concurso.

12.2 � Os critérios de apreciação e de ponderação da avaliação
curricular e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta da reunião do júri do concurso, que será facultada
aos candidatos que a solicitem.

13 � Afixação e publicitação das listas  � as listas de candidatos
e de classificação final serão publicitadas nos prazos estabelecidos
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 � Do estágio:
14.1 � O estágio deste concurso tem carácter probatório e dura-

ção de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho.

14.2 � Caso não venha a ser decidida alteração na constituição,
o júri do concurso será também o júri do estágio.

14.3 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como homologação, publicação, reclamação e re-
curso dos resultados, aplicam-se as regras previstas nos Decretos-
-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.
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14.4 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório do
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o
mesmo e, sempre que possível, os resultados de formação profissio-
nal, ficando o provimento a título definitivo na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe (planeamento e urbanismo) condicionado
à realização do estágio com classificação não inferior a Bom (14 va-
lores).

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe
da Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Arquitecto Francisco Pires Keil Amaral, assessor.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Odete Sousa Pissarra, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira.

Engenheiro João Manuel Correia dos Santos, vereador.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e im-
pedimentos.

21 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 3000059435

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 23 de Maio de 2002, foi deferido o
pedido de transferência do carpinteiro de limpos Agostinho Pinto
para igual lugar do quadro de pessoal desta autarquia, nos termos do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
aplicado às autarquias locais pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

O funcionário nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 3000059440

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 57/2002

Faz-se público que, por despacho da presidente da Câmara datado
de 6 de Junho de 2002, e na sequência do concurso interno de aces-
so geral para provimento de cinco lugares de técnico profissional
(biblioteca e documentação) principal, aberto nos termos do ar-
tigo 8.º, n.º 2, e artigo 28.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, foram nomeados os candidatos a seguir indicados:

Sónia Marina Abel Nunes.
Cláudia Raquel Dias Pereira.
Maria Rita Bustorff Dornellas Cysneiro.
Carla Susana Carneiro Diniz.
Luís Gregório Dias Gonçalves.

Os nomeados, de acordo com o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 335-A/89, de 16 de
Outubro, passam a ser remunerados pelo escalão 1, índice 230.

(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas � artigos 46.º,
n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

11 de Junho de 2002. � A Directora do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, Cristina Rosado Correia. 3000059823

Aviso n.º 63/2002

Fica por este meio avisado António da Cruz Santos, com última
morada conhecida no Bairro das Marianas, 43-B, 2775 Carcavelos,
de que a Câmara Municipal de Oeiras, em reunião realizada em 22 de
Maio de 2002, deliberou aplicar-lhe a pena de despedimento com
justa causa, em decisão final do processo disciplinar n.º 15/2002.

14 de Junho de 2002. � Por delegação da Presidente da Câmara,
a Directora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Cris-
tina Rosado Correia. 3000059817

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto no n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, se torna público que, por meu despacho de 31 de Maio do
ano em curso, exarado no uso da competência que me confere o
artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro,
foram reclassificadas profissionalmente, nos termos do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, as
seguintes funcionárias:

Arminda Maria Carvalho Marques Silva, com a categoria de
vigilante de jardins e parques infantis, da carreira auxiliar,
escalão 2, índice 132 � para a categoria de auxiliar dos ser-
viços gerais, escalão 2, índice 132.

Maria do Rosário Fernandes Lourenço Coelho, com a categoria
de vigilante de jardins e parques infantis, da carreira auxiliar,
escalão 2, índice 132 � para a categoria de auxiliar dos ser-
viços gerais, escalão 2, índice 132.

As funcionárias dispõem de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República para tomarem posse no novo
lugar.

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

3 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Américo
Franco Alves. 1000085698

Aviso

Concurso interno de ingresso para provimento
de 11 lugares de auxiliares de acção educativa

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente desta Câmara Municipal de Oliveira do Hospital data-
do de 3 de Junho de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso interno de ingresso destinado ao provimento de
11 lugares de auxiliar de acção educativa, da respectiva carreira, adi-
tados ao quadro de pessoal privativo desta Câmara Municipal, nos
termos do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 234-A/2000, de 25 de Setembro.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelas
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e do Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para as
vagas indicadas e cessa com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a
prover corresponde ao descrito para a carreira de auxiliar de acção
educativa no anexo XXI ao Decreto-Lei n.º 223/87, de 30 de Maio.

5 � Locais de prestação de trabalho, remuneração e condições de
trabalho � os locais de prestação de trabalho situam-se no conce-
lho de Oliveira do Hospital, sendo a remuneração mensal a corres-
pondente ao escalão aplicável da tabela indiciária, nos termos do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na sua actual redac-
ção, do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novem-
bro, e do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 23/2002, de 1 de Fevereiro,
e as restantes condições de trabalho as genericamente vigentes na
administração local.

6 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os agentes, a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 234-
-A/2000, de 25 de Setembro, que até ao termo do prazo fixado para
a apresentação das candidaturas reúnam os requisitos gerais de ad-
missão a concurso e provimento em funções públicas previstos no
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n.º 2, e suas alíneas a), b) e d) a f), do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, acrescidos do seguinte requisito habilita-
cional � escolaridade obrigatória.

7 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos ge-
rais e específicos e entrevista profissional de selecção, com a apli-
cação da seguinte fórmula:

CF =
 PC + EPS

         2

em que:

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

7.1 � A prova escrita de conhecimentos gerais e específicos
versará os seguintes temas:

Conhecimentos gerais:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro);

Regime Jurídico de Funcionamento e Competências dos
Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro), alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro;

Deontologia do Serviço Público (Resolução do Conselho
de Ministros n.º 18/93, Diário da República, 1.ª série-
-B, de 17 de Março);

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações que lhe
foram introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio).

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores, terá a duração de duas
horas e é permitida a consulta da legislação não anotada.

7.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, incidindo sobre os seguintes
factores de apreciação:

a) Maturidade e motivação para o desempenho do cargo;
b) Interesse e experiência profissional;
c) Capacidade de expressão;
d) Espírito de iniciativa;
e) Capacidade de relacionamento interno e externo.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de trin-
ta minutos.

7.3 � A ordenação final dos candidatos será a resultante da mé-
dia aritmética simples das classificações obtidas em todas as opera-
ções de selecção.

7.4 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção constam das actas de reuniões do júri do concurso, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

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

rimento, em papel azul de 25 linhas ou em papel branco, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n.º 2/88, de 14 de Janeiro, dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, dele
devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, data
de nascimento, nacionalidade, naturalidade, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte e resi-
dência);

b) Identificação do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

c) Eventuais factos que o candidato entenda serem relevantes
para apreciação do seu mérito.

8.2 � Desde que o candidato declare no respectivo requerimento,
sob compromisso de honra, a titularidade dos requisitos gerais de
admissão a concurso e provimento em funções públicas, é inicial-
mente dispensada a apresentação dos respectivos documentos com-
provativos, com excepção do documento comprovativo do requi-
sito habilitacional, cuja ausência determinará a exclusão do concurso.

9 � A apresentação ou entrega de documentos falsos implicará,
para além de exclusão ou de não provimento dos candidatos, a par-
ticipação à entidade competente para procedimento disciplinar e
criminal, conforme os casos.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

11 � Envio de candidaturas � os requerimentos de admissão ao
concurso, bem como os documentos que os devam acompanhar,
podem ser entregues pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital, às horas normais de expediente,
ou remetidos pelo correio, com aviso de recepção, endereçados ao
presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

12 � A data, hora e local da aplicação dos métodos de selecção
será oportunamente comunicada aos candidatos, nos termos do ar-
tigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Constituição do júri:

Presidente � José Carlos Nunes Mendes, professor, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Fernanda dos Santos Paulino Campos, educadora de infân-
cia, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos, e Ana Isabel Martins Rodrigues Ferrão, educa-
dora de infância.

Vogais suplentes:

José Manuel Ricardo Nunes Coelho, professor, vereador, e
Dr.ª Elsa Maria Lopes Correia, vereadora.

14 � O local de afixação da relação dos candidatos admitidos e
excluídos e da lista de classificação final será no edifício dos Paços
do Município, sendo delas dado conhecimento aos interessados pe-
las formas previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 26 de Junho.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

4 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Américo
Franco Alves. 1000085699

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 7 de
Junho de 2002, foram nomeados, precedendo concurso, para os car-
gos indicados os seguintes indivíduos:

Assistente administrativo especialista: 

Ana Margarida Jacinta Rocha Poças, Maria da Graça Silva Cam-
pos, Paulo Jorge Coelho Condinho Pereira, Maria Guilher-
mina Costa Paulo Oliveira e Maria de Lurdes Soares dos San-
tos Valente.

Assistente administrativo principal: 

Ana Maria Almeida Castro Martins, Ivete Maria Neves Sarai-
va, Olívia Maria Rodrigues Silva Lopes, Maria de Fátima
Rocha Almeida Oliveira e Maria Almerinda Henriques Oli-
veira Correia.

As nomeações deverão ser aceites no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando Fran-
ça. 3000059458

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 13 de Maio de 2002, autorizo, com efeitos a partir do dia 13 de
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Junho de 2002, a licença sem vencimento por um ano de Carlos
Alberto Coelho Costa, motorista de transportes colectivos desta
Câmara Municipal, conforme o disposto no artigo 76.º do Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

27 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000085720

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de duas vagas de fiscal municipal especialista

Nomeação

Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal datado de 7 de Junho de 2002, fo-
ram nomeados para ocupar duas vagas de fiscal municipal especialis-
ta os candidatos Alberto Pinto e Manuel Gonçalves Pereira,
classificados dos 1.º ao 2.º lugares do concurso referido em epígrafe.

Publicada que foi a acta que continha o projecto de classificação
e ordenação dos candidatos, foi a lista de classificação final e defi-
nitiva homologada por despacho do presidente desta Câmara Muni-
cipal datado de 4 de Junho de 2002, e publicitada nos termos do
n.º 5 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O prazo de aceitação é de 20 dias a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000085703

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do vereador dos
Recursos Humanos de 24 de Maio de 2002, e ao abrigo da delegação
de competências expressa na Ordem de Serviço n.º 22/2002, e em
cumprimento do disposto nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 6.º e
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra
aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação
deste aviso no Diário da República, para constituição de reserva de
recrutamento para a categoria de chefe de serviço de cemitério, do
grupo de pessoal de chefia.

2 � Natureza do concurso � interno de ingresso.
3 � Validade do concurso � 12 meses.
4 � Local de trabalho � área do município do Porto.
5 � Vencimento � o vencimento corresponde ao escalão a fi-

xar de acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro; anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

6 � Fundamentação legal � anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro; anexo I ao Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de
Setembro.

7 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 19 941/
99, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 20 de
Outubro de 1999.

8 � Condições de candidatura � podem candidatar-se todos os
funcionários ou agentes que, a qualquer título, exerçam funções cor-
respondentes a necessidades permanentes há mais de um ano nos
serviços e organismos referidos no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho (serviços e organismos da adminis-
tração central, bem como institutos públicos, nas modalidades de ser-
viços personalizados do Estado e de fundos públicos), e que até ao
termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas satisfa-
çam os seguintes requisitos:

8.1 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.2 � Requisitos especiais � posse do 9.º ano de escolaridade ou
equivalente.

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

10 � Condições de admissão ao concurso � as candidaturas de-
vem ser formalizadas mediante requerimento, modelo DMRH/2001-

-116/1 ou 4.2/00/GAM (a utilizar obrigatoriamente pelos candida-
tos), dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Porto, a enviar
pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue no Serviço de Re-
querimentos (Praça do General Humberto Delgado, 4049-001 Porto)
até às 17 horas do último dia do prazo referido no n.º 1. O modelo
tipo de requerimento poderá ser obtido no Serviço de Requerimen-
tos, na Divisão Municipal de Recrutamento e Selecção (Rua de Ca-
mões, 33, 4.º, direito, 4049-048 Porto) ou no endereço electrónico
da Câmara Municipal do Porto (www.cm-porto.pt).

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

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

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

10.1.3 � Declaração, sob compromisso de honra, em alíneas se-
paradas, da situação precisa em que se encontra relativamente aos
requisitos gerais de provimento do n.º 8.1 do presente aviso.

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

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

10.2.2 � Fotocópia do bilhete de identidade.
10.2.3 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço público

a que se encontra vinculado, em que conste o vínculo à função pú-
blica e a respectiva antiguidade na carreira.

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

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

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

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

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

14 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem
na realização de uma prova teórica de conhecimentos específicos
escrita e entrevista profissional de selecção. A obtenção de classifi-
cação inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos implica a
eliminação. O ordenamento final dos candidatos será expresso na
escala de 0 a 20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (PTCEE + EPS) : 2

sendo:

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

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

A fórmula de classificação final, bem como os critérios de apre-
ciação e ponderação utilizados, constam da acta n.º 1 do processo
de concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos se solicitada.

15 � Programa da prova de conhecimentos específicos � ques-
tões sobre inumações, exumações e trasladações de cadáveres e os-
sadas em sepulturas e jazigos; direito e deveres dos concessionários
de jazigos e sepulturas perpétuas; construções e obras funerárias; trans-
missões de jazigos e sepulturas perpétuas, quer por morte quer por
acto entre vivos.

16 � Constituição do júri:

Presidente � Maria Manuela de Carvalho Álvares, directora
municipal.

1.º vogal � Valdemar Pereira Ferreira, chefe de divisão.
2.º vogal � Adelaide Ribeiro de Almeida Pacheco Rocha, che-

fe de repartição.
1.º vogal suplente � Fátima Vitória Ferreira Mourão da Silva

Santos, chefe de secção.
2.º vogal suplente � Alexandrina Teixeira Clemente Martins,

chefe de serviço de cemitério.
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O 1.º vogal é substituto do presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

11 de Junho de 2001. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, Ordem de Serviço n.º 11/2002, de 16 de Janeiro (Boletim
Municipal, n.º 3433, de 1 de Fevereiro de 2002), o Director
Municipal de Recursos Humanos, António Alberto Gouveia San-
tos. 3000059350

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho

n.º 12/P/2002, de 1 de Abril de 2001, e no uso da competência que
me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.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, foi alterada a compo-
sição do júri de estágio para ingresso na carreira de técnico (conta-
bilidade e administração), cujo concurso foi aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 61, de 13 de Março de
2001, que passa a ser a seguinte:

Presidente � António José Lima Costa, presidente da Câmara
Municipal

Vogais efectivos:

1.º vogal � Maria do Céu de Beires da Silva Vilela, verea-
dora em regime de meio tempo, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal � José Carlos Teixeira dos Santos, chefe da Di-
visão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

1.º vogal � Dr. Nuno Eduardo de Lemos Salta, vice-
-presidente.

2.º vogal � Manuel Sebastião Vasques Mesquita, vereador.

5 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa. 1000085549

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 3/2002-SMS/DRH
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho,
vereador da área de gestão e direcção do pessoal ao serviço do mu-
nicípio, com competência delegada pelo despacho n.º 4/2002, de 8 de
Janeiro, nomeio definitivamente, por urgente conveniência de ser-
viço, com efeitos a partir do dia 9 de Maio, os seguintes funcioná-
rios do quadro dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal
de Setúbal, após concurso interno de acesso limitado para assistente
administrativo principal:

António Bernardo de Sousa Pinho, escalão 1, índice 215.
João Luís Ferreira Lobo, escalão 1, índice 215.
Elisabete Maria Prazeres Lampreia Nunes, escalão 1, índice 215.
Maria Isabel Moreira Rosa Pincho, escalão 1, índice 215.
Ana Maria Monteiro Batista, escalão 1, índice 215.
Rosa Maria Ferreira Curado da Silva, escalão 3, índice 235.
Carlos Adelino Ferreira Trindade, escalão 4, índice 245.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada na
área da gestão e direcção do pessoal ao serviço do Município, Ma-
nuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059850

Aviso n.º 7/DHU/2002

Alterações às especificações do alvará
de loteamento n.º 23/89

Abertura de discussão pública sobre a proposta

José Manuel Aranha Figueiredo, vereador da Câmara Municipal de
Setúbal:

Faz público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei

n.º 177/2001, de 4 de Junho, e do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/
99, de 22 de Setembro, é aberto um período de discussão pública
sobre a proposta de alterações às especificações do alvará de lotea-
mento n.º 23/89, da freguesia de São Julião, deste concelho.

O período de discussão inicia-se no 16.º dia útil após a publicação
deste aviso no Diário da República e decorrerá nos 60 dias úteis
subsequentes.

A proposta para consulta estará patente nos Paços do Município
de Setúbal, Secção de Expediente Geral, na Praça de Bocage, em
Setúbal, e na sede da Junta de Freguesia de São Julião, e ainda nas
Divisões de Apoio Administrativo e de Gestão Urbanística do De-
partamento de Habitação e Urbanismo desta Câmara, na Rua de
Acácio Barradas, 27, Edifício Sado, 2.º e 4.º pisos, em Setúbal.

Todos os interessados poderão apresentar, dentro do citado pra-
zo, as suas reclamações, observações ou sugestões, nos locais de
consulta.

19 de Abril de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de habitação e urbanismo, José Manuel Aranha Figueiredo.

3000059819

Aviso n.º 9/DHU/2002

Loteamento municipal do Casal das Figueiras

 Abertura de discussão pública sobre a proposta

José Manuel Aranha Figueiredo, vereador da Câmara Municipal de
Setúbal:

Faz público que, de acordo com o n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, é aberto um período de discus-
são pública sobre a proposta do loteamento municipal do Casal das
Figueiras, deste concelho, o qual foi aprovado por esta Câmara
Municipal em sua reunião ordinária de 3 de Agosto de 1999.

O período de discussão inicia-se no 8.º dia útil após a publicação
deste aviso no Diário da República e decorrerá nos 15 dias úteis
subsequentes.

A proposta para consulta estará patente nos Paços do Município
de Setúbal, Secção de Expediente Geral, na Praça de Bocage, em
Setúbal, e na sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Anun-
ciada, e ainda nas Divisões de Apoio Administrativo e de Planea-
mento do Departamento de Habitação e Urbanismo desta Câmara,
na Rua de Acácio Barradas, 27, Edifício Sado, 2.º e 4.º pisos, em
Setúbal.

Todos os interessados poderão apresentar, dentro do citado pra-
zo, as suas reclamações, observações ou sugestões.

O presente aviso substitui o aviso n.º 5/DHU/2002, de 18 de Abril.

14 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de habitação e urbanismo, José Manuel Aranha Figueiredo.

3000059814

Aviso n.º 116/2002/DRH

Concurso externo de ingresso para o provimento de seis
lugares vagos da categoria de asfaltador do grupo de
pessoal operário qualificado.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, autorizado pelo despacho n.º 106/2002/
DRH, do vereador da área de gestão de recursos humanos, de 13 de
Maio de 2002, no uso da competência que lhe foi delegada pelo pre-
sidente da Câmara (despacho de delegação n.º 14/2002, de 11 de Ja-
neiro de 2002), se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a
contar da data de publicação do respectivo aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso com vista ao provimento de
seis lugares vagos existentes no quadro de pessoal da categoria de
asfaltador do grupo de pessoal operário qualificado, e nos seguintes
termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, no
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, no Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e no Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro.
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2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusiva-
mente o provimento dos seis lugares da categoria referida, esgotan-
do-se com o preenchimento do mesmo, sendo um dos lugares a pro-
ver por pessoas com deficiência, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

3 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 137,
constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional. Funções a desempenhar (descrição de
funções) � recobre e conserta superfícies, tais como leitos de estra-
das, pavimentos de pontes e pistas, nelas espalhando asfalto líquido
ou massas betuminosas, mediante pulverizados ou uma pá; examina
se o piso, depois de empedrado e cilindrado, foi submetido à adequa-
da lavagem com agulheta; aquece em caldeiras apropriadas os bidões
de betuminoso com um maçarico ou com lenha, verificando no ter-
mómetro a temperatura adequada; procede a uma rega de colagem
com este líquido, servindo-se de uma mangueira dotada de pulveriza-
dor; espalha e alisa as massas betuminosas até determinados pontos
de referência, utilizando uma pá e um rodo; orienta, dando instru-
ções, na manobra da caldeira e sua movimentação; detecta, após esta
primeira rega no terreno, possíveis irregularidades, procedendo à sua
reparação; aplica uma nova rega de asfalto a esta camada de massas,
depois da adequada cilindragem; espalha, por padejamento, pó de
pedra (fila) sobre o revestimento utilizado; por vezes procede à re-
paração de pavimentos realizando as tarefas indicadas; diligencia a
manutenção, conservação e limpeza da caldeira e da mangueira,
providenciando a reparação de eventuais avarias; nas épocas em que
não desenvolve funções específicas de asfaltador, nomeadamente no
Inverno, desempenha actividades normais de um cantoneiro de es-
tradas, conforme o descrito no Despacho n.º 38/88, do Secretário
de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
de 1989.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos possuidores da escolaridade obrigatória, nos ter-
mos do artigo 12.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, conjugado com o artigo 38.º, n.º 2, do Decreto-
-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho. Aos indivíduos nascidos a partir de
1 de Janeiro de 1967 é exigido o 6.º ano de escolaridade (artigos 12.º,
n.º 1, e 13.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 538/79, de 31 de
Dezembro) e aos nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981, inclu-
sive, é exigido o 9.º ano de escolaridade, nos termos dos artigos 6.º
e 63.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema
de Ensino), para além de comprovada formação ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da respectiva função, de duração não
inferior a dois anos.

7 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 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 de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos gerais e específicos (com

carácter eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção;
4.ª fase � exame médico.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-

dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;
» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete
horas;

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 va-
lores;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham,
nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos à
2.ª fase, nos termos do disposto anteriormente, serão sujeitos a uma
prova oral de conhecimentos gerais e específicos (PC), com carác-
ter eliminatório, que será classificada numa escala de 0 a 20 valores,
sendo eliminados os candidatos que obtenham, nesta fase, classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos gerais será de natureza teórica e for-
ma oral, com a duração de quinze minutos, e incidirá sobre os se-
guintes assuntos:

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 Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças (arti-
gos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 66.º e
72.º);

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

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres gerais;
escala, caracterização e efeitos das penas; factos a que
são aplicáveis as diferentes penas (artigos 2.º, 3.º, 11.º,
12.º, 13.º e 22.º a 27.º);

Deontologia do Serviço Público � Carta Ética do Serviço Pú-
blico (Dez Princípios Éticos da Administração Pública), apro-
vada pela Presidência do Conselho de Ministros.

A prova de conhecimentos específicos será de natureza prática e
forma oral e incidirá sobre os seguintes assuntos:

1.ª Parte � provas teóricas:

Noções sobre prevenção e segurança no trabalho;
Conhecimentos sobre sinalização dos locais de trabalho;
Colocação de sinais;

2.ª fase � provas práticas:

Execução de macadame para revestimento superficial em
duas regas de, respectivamente, 1,800 kg e 1,200 kg,
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com aplicação de inertes basálticos e calcários, opera-
ções com caldeiras derretedeiras de betume asfáltico de
200 l e de 1000 l;

Manutenção das mesmas caldeiras;
Execução de pavimentos betuminosos, sua preparação e

conservação.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões

profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação para o desempenho do cargo;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Qualificação profissional para o desempenho do cargo;
d) Capacidade de iniciativa.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 8 a 20
valores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � o ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
ponderada:

CF =
 AC + 2PC + EPS

4

sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham 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 classificati-
vas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que o solicitarem.

9 � Constituição do júri:

Presidente � Eusébio Manuel Candeias, vereador.
Vogais efectivos:

José Augusto de Sousa Vidal Marques, director do Departa-
mento de Obras Municipais, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

António Francisco Pinela Jonas, chefe da Divisão de Vias
de Comunicação.

Vogais suplentes:

João Carvalho dos Santos, encarregado de pessoal operá-
rio.

Manuel Joaquim Merouço Dias, técnico profissional espe-
cialista principal, carreira de desenhador de especialida-
de de construção civil.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,

Factores 5 4 3 2

Motivação para o desempe-
nho do cargo.

Conhecimento do conteúdo
funcional do cargo a pro-
ver.

Qualificação profissional para
o desempenho do cargo a
que se candidata.

Capacidade de iniciativa.

Grande motivação e ex-
celente atitude.

Evidencia possuir exce-
lentes conhecimentos.

Demonstra possuir exce-
lente qualificação.

Evidencia excelente ca-
pacidade.

Evidencia boa motiva-
ção.

Demonstra possuir bons
conhecimentos.

Evidencia boa qualifica-
ção.

Demonstra boa capaci-
dade.

Revela suficiente moti-
vação.

Revela possuir alguns
conhecimentos.

Demonstra suficiente
qualificação.

Revela pouca capaci-
dade.

A motivação demonstra-
da foi suficiente.

Demonstra não possuir
conhecimentos.

Revela insuficiente quali-
ficação.

Sem capacidade de inicia-
tiva.

ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e tele-
fone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
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) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) 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;

f) Os candidatos com deficiência deverão declarar no respec-
tivo requerimento de admissão, sob compromisso de hon-
ra, o tipo de deficiência e qual o respectivo grau de incapa-
cidade nas suas diferentes vertentes capacidades de
comunicação/expressão.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te 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;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

11.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no número anterior determina a exclusão do con-
curso, assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
elementos comprovativos das suas declarações.

11.4 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
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encontram relativamente a cada uma daquelas condições. Os fun-
cionários já ao serviço desta Câmara Municipal ficam também dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos gerais para admissão a concurso desde que declarem na
respectiva candidatura de que os mesmos constam do respectivo
processo individual de cadastro.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, M. Pisco Lopes. 3000059857

Aviso n.º 118/2002/DRH

Concurso externo de ingresso para o provimento de oito
lugares vagos da categoria de auxiliar administrativo do
grupo de pessoal auxiliar.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, autorizado pelo despacho n.º 112/2002/
DRH, do vereador da área de gestão de recursos humanos, de 14 de
Maio de 2002, no uso da competência que lhe foi delegada pelo pre-
sidente da Câmara (despacho n.º 14/2002, de 11 de Janeiro), se
encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data de
publicação do respectivo aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso com vista ao provimento de oito lugares exis-
tentes no quadro de pessoal da categoria de auxiliar administrativo
do grupo de pessoal auxiliar, sendo um dos lugares a preencher por
pessoa com deficiência, nos termos do disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro), no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusiva-
mente o provimento dos lugares da categoria referida, esgotando-se
com o preenchimento dos mesmos.

3 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 115,
constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional. Funções a desempenhar (descrição de
funções) � assegura o contacto entre os serviços; efectua a recep-
ção e entrega de expediente e encomendas, anuncia mensagens, trans-
mite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores, presta infor-
mações verbais ou telefónicas, transporta máquinas, artigos de
escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a vigi-
lância de instalações e acompanha os visitantes aos locais pretendi-
dos; estampilha correspondência, opera com elevadores de coman-
do manual; quando for caso disso, procede à venda de senhas para
utilização das instalações; providencia pelas condições de asseio, lim-
peza e conservação de portarias e verifica as condições de segurança
antes de se proceder ao seu encerramento, conforme o descrito no
Despacho n.º 4/88, do Secretário de Estado da Administração Local
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos possuidores da escolaridade obrigatória, nos ter-
mos do artigo 10.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, conjugado com o artigo 38.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho. Aos indivíduos nascidos a
partir de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o 6.º ano de escolaridade
(artigos 12.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 538/79,
de 31 de Dezembro) e os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981,

inclusive, é exigido o 9.º ano de escolaridade, nos termos dos arti-
gos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do
Sistema de Ensino).

7 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 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 de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos gerais e específicos (com

carácter eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção;
4.ª fase � exame médico.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-
dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;
» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete
horas;

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 va-
lores;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham,
nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos nos
termos do disposto anteriormente serão sujeitos a uma prova oral
de conhecimentos gerais e específicos (PC), com carácter elimina-
tório, que será classificada numa escala de 0 a 20 valores, sendo
eliminados os candidatos que obtenham, nesta fase, classificação
inferior a 9,5 valores.
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A prova de conhecimentos será de natureza teórica e forma oral,
com a duração de quinze minutos e incidirá sobre os seguintes assun-
tos:

A prova de conhecimentos gerais tem em vista avaliar os co-
nhecimentos adquiridos ao nível da escolaridade obrigatória
na área da língua portuguesa, versará sobre os conhecimen-
tos adquiridos da vida do cidadão comum, nomeadamente na
sua relação com a Administração Pública;

Prova de conhecimentos específicos:

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, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças
(artigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º,
66.º e 72.º);

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

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres ge-
rais; escala, caracterização e efeitos das penas; fac-

tos a que são aplicáveis as diferentes penas (arti-
gos 2.º, 3.º, 11.º, 12.º, 13.º e 22.º a 27.º):

Deontologia do Serviço Público � Carta Ética do Serviço
Público (Dez Princípios Éticos da Administração Pú-
blica), aprovada pela Presidência do Conselho de Minis-
tros.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação para o desempenho do cargo;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Qualificação profissional para o desempenho do cargo;
d) Capacidade de iniciativa.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 8 a 20
valores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Factores 5 4 3 2

Motivação para o desempe-
nho do cargo.

Conhecimento do conteúdo
funcional do cargo a pro-
ver.

Qualificação profissional para
o desempenho do cargo a
que se candidata.

Capacidade de iniciativa.

Grande motivação e ex-
celente atitude.

Evidencia possuir exce-
lentes conhecimentos.

Demonstra possuir exce-
lente qualificação.

Evidencia excelente ca-
pacidade.

Evidencia boa motiva-
ção.

Demonstra possuir bons
conhecimentos.

Evidencia boa qualifica-
ção.

Demonstra boa capaci-
dade.

Revela suficiente moti-
vação.

Revela possuir alguns
conhecimentos.

Demonstra suficiente
qualificação.

Revela pouca capaci-
dade.

A motivação demonstra-
da foi suficiente.

Demonstra não possuir
conhecimentos.

Revela insuficiente quali-
ficação.

Sem capacidade de inicia-
tiva.

Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � o ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
ponderada:

CF = 
AC + 2PC + EPS

4
sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham 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 classificati-
vas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que o solicitarem.

9 � Constituição do júri:

Presidente � licenciado Carlos Fernando Mau dos Anjos, téc-
nico superior assessor.

Vogais efectivos:

Licenciado Américo José Neves Palma, técnico superior
de serviço social principal, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

Jorge Manuel Morgado da Costa, encarregado de pessoal
auxiliar.

Vogais suplentes:

Licenciada Ana Maria Lopes Duarte, técnica superior as-
sessora principal.

Licenciada Isabel Maria Pinto Duarte Victor, técnica su-
perior de ciências sociais assessora principal.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,
ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e tele-
fone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
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) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) 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;

f) Os candidatos com deficiência deverão declarar no respec-
tivo requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
tipo de deficiência e qual o respectivo grau de incapacidade
nas suas diferentes vertentes capacidades de comunicação/
expressão.
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11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te 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;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

11.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no número anterior determina a exclusão do con-
curso, assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
elementos comprovativos das suas declarações.

11.4 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma daquelas condições. Os funci-
onários já ao serviço desta Câmara Municipal ficam também dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos gerais para admissão a concurso, desde que declarem na
respectiva candidatura de que os mesmos constam do respectivo
processo individual de cadastro.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

15 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059860

Aviso n.º 119/2002/DRH

Concurso externo de ingresso para o provimento de sete
lugares da categoria de auxiliar de serviços gerais do
grupo de pessoal auxiliar.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, autorizado pelo despacho n.º 115/2002/
DRH, do vereador da área de gestão de recursos humanos, de 14 de
Maio de 2002, no uso da competência que lhe foi delegada pelo pre-
sidente da Câmara (despacho n.º 14/2002, de 11 de Janeiro), se
encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data de
publicação do respectivo aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso com vista ao provimento de sete lugares exis-
tentes no quadro de pessoal da categoria de auxiliar de serviços ge-
rais do grupo de pessoal auxiliar, sendo um dos lugares a preencher
por pessoa com deficiência, nos termos do disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro), no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusiva-
mente o provimento dos lugares da categoria referida, esgotando-se
com o preenchimento dos mesmos.

3 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 121,
constante do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional. Funções a desempenhar (descrição de
funções) � assegura a limpeza e conservação das instalações; asse-
gura a vigilância, por vezes em horário nocturno, da respectiva área
das instalações municipais que está sob a sua responsabilidade; cola-
bora eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem, desmon-

tagem e conservação de equipamentos; auxilia a execução de cargas
e descargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição, executa ou-
tras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigin-
do principalmente esforço físico e conhecimentos práticos, confor-
me o descrito no Despacho n.º 4/88, do Secretário de Estado da
Administração Local e do Ordenamento do Território, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos possuidores da escolaridade obrigatória, sendo,
nos termos dos artigos 12.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, ambos do Decreto-
-Lei n.º 538/79, de 31 de Dezembro, a 4.ª classe para os nascidos
até 1 de Janeiro de 1967 e o 6.º ano de escolaridade para os nascidos
após esta data, inclusive, e aos nascidos a partir de 1 de Janeiro de
1981, inclusive, é exigido o 9.º ano de escolaridade, nos termos dos
artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do
Sistema de Ensino).

7 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 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 de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos gerais e específicos (com

carácter eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção;
4.ª fase � exame médico.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-
dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;
» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete
horas;

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 valo-
res;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valores;
Experiência profissional de um a dois anos � 15 valores;
Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham,
nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4
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Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos nos
termos do disposto anteriormente serão sujeitos a uma prova oral
de conhecimentos gerais e específicos (PC), com carácter elimina-
tório, que será classificada numa escala de 0 a 20 valores, sendo
eliminados os candidatos que obtenham, nesta fase, classificação
inferior a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos gerais será de natureza teórica e for-
ma oral e incidirá sobre os seguintes assuntos:

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 Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças (arti-
gos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 66.º e
72.º);

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

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres gerais;
escala, caracterização e efeitos das penas; factos a que
são aplicáveis as diferentes penas (artigos 2.º, 3.º, 11.º,
12.º, 13.º e 22.º a 27.º):

Deontologia do Serviço Público � Carta Ética do Serviço Pú-
blico (Dez Princípios Éticos da Administração Pública), apro-
vada pela Presidência do Conselho de Ministros.

A prova de conhecimentos específicos será de natureza prática e
forma oral, tem por fim avaliar o nível de conhecimentos académi-
cos e profissionais dos candidatos adequados e exigíveis ao exercício
da função e versará sobre os seguintes temas:

Um exercício de prova de português com vista a avaliar os níveis
de conhecimentos de expressão escrita ao nível da escolari-
dade obrigatória e do cidadão comum;

Um exercício que envolve as quatro operações aritméticas.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação para o desempenho do cargo;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Qualificação profissional para o desempenho do cargo;
d) Capacidade de iniciativa.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 8 a 20
valores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Factores 5 4 3 2

Motivação para o desempe-
nho do cargo.

Conhecimento do conteúdo
funcional do cargo a pro-
ver.

Qualificação profissional para
o desempenho do cargo a
que se candidata.

Capacidade de iniciativa.

Grande motivação e ex-
celente atitude.

Evidencia possuir exce-
lentes conhecimentos.

Demonstra possuir exce-
lente qualificação.

Evidencia excelente ca-
pacidade.

Evidencia boa motiva-
ção.

Demonstra possuir bons
conhecimentos.

Evidencia boa qualifica-
ção.

Demonstra boa capaci-
dade.

Revela suficiente moti-
vação.

Revela possuir alguns
conhecimentos.

Demonstra suficiente
qualificação.

Revela pouca capaci-
dade.

A motivação demonstra-
da foi suficiente.

Demonstra não possuir
conhecimentos.

Revela insuficiente quali-
ficação.

Sem capacidade de inicia-
tiva.

Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � o ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
ponderada:

CF =
 AC + 2PC + EPS

4

sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham 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 classificati-
vas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que solicitarem.

9 � Constituição do júri:

Presidente � Eduarda Maria Alces Gomes, directora do Depar-
tamento de Turismo e Ambiente.

Vogais efectivos:

José Justiniano Taboada Braz Pinto, chefe da Divisão de
Ambiente e Zonas Verdes do Departamento de Turismo
e Ambiente, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

Joaquim Manuel Vinhas Valentim, chefe dos Serviços de
Limpeza.

Vogais suplentes:

José Horta António, encarregado dos Serviços de Higiene
e Limpeza.

Maria Teresa Gonçalves Branco Guardão, chefe da Secção
de Apoio Administrativo da Divisão de Ambiente e
Zonas Verdes.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,
ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e tele-
fone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
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) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;
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e) 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;

f) Os candidatos com deficiência deverão declarar no respec-
tivo requerimento de admissão, sob compromisso de hon-
ra, o tipo de deficiência e qual o respectivo grau de incapa-
cidade nas suas diferentes vertentes capacidades de
comunicação/expressão.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te 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;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

11.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no número anterior determina a exclusão do con-
curso, assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
elementos comprovativos das suas declarações.

11.4 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma daquelas condições. Os funci-
onários já ao serviço desta Câmara Municipal ficam dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos gerais
para admissão a concurso desde que declarem na respectiva candida-
tura de que os mesmos constam do respectivo processo individual de
cadastro.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

15 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059862

Aviso n.º 127/2002/DRH

Reclassificações profissionais

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna
público que, por despacho do vereador da área de recursos humanos
de 6 de Maio de 2002, Mariana Filipe Bagulho Bafo, auxiliar de ser-
viços gerais (escalão 2, índice 132), foi objecto de reclassificação
profissional para a categoria de auxiliar técnico de educação, com
posicionamento no escalão 1, índice 191, ao abrigo e nos termos do
disposto nos artigos 3.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, e artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro.

O funcionário referido será provido definitivamente por exercer
funções correspondentes à nova carreira e categoria há mais de um
ano, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, devendo aceitar a nomeação cor-
respondente ao novo lugar no prazo de 20 dias a contar da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059845

Aviso n.º 129/2002/DRH

Concurso externo de ingresso para admissão de esta-
giários com vista ao provimento de dois lugares vagos
existentes da categoria de técnico superior de 2.ª clas-
se da carreira de técnico superior de história.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torno público que, autorizado pelo
meu despacho n.º 117/2002/DRH, de 15 de Maio de 2002, fazendo
uso de competência delegada (despacho de delegação n.º 14/2002,
de 11 de Janeiro de 2002, do presidente da Câmara), se encontra
aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para admissão de estagiários com vista ao pro-
vimento de dois lugares existentes no quadro de pessoal da categoria
de técnico superior de 2.ª classe da carreira de técnico superior de
história, e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por
remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, no Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, no Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro.

2 � Prazo de validade � este concurso visa o provimento dos
dois lugares da categoria referida, esgotando-se com o preenchimen-
to dos mesmos, conforme o previsto no artigo 10.º, n.º 4, do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Remuneração base � a remuneração mensal é a correspon-
dente ao escalão 1, índice 310, constante do anexo II a que se refere
o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, e legislação complementar, sem prejuízo do direito de op-
ção pelo vencimento do lugar de origem, no caso de pessoal provi-
do definitivamente. As condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da Administra-
ção Pública, sendo o local a área do município de Setúbal.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da Administração Pública.

5 � Funções a desempenhar (conteúdo funcional) � funções de
investigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e proces-
sos científico-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executados
com autonomia e responsabilidade, elaborando pareceres de nature-
za técnico-jurídica, tendo em vista informar a decisão superior, re-
querendo uma especialização e formação básica de nível de licenci-
atura.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos habilitados com licenciatura em área de forma-
ção adequada ao conteúdo funcional do lugar a prover (licenciatura
em História � variante em Arqueologia), nos termos do disposto
no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

7 � Requisitos gerais de admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 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 de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos específicos (com carácter

eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção;
4.ª fase � exame médico.
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A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-
dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação académica (HA):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;
» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete
horas;

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 va-
lores;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham,
nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos à
2.ª fase, nos termos do disposto anteriormente, serão sujeitos a uma
prova oral de conhecimentos gerais e específicos (PC), com carác-
ter eliminatório, que será classificada numa escala de 0 a 20 valores,
sendo eliminados os candidatos que obtenham, nesta fase, classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos será de natureza teórica e forma oral,
com a duração de quinze minutos, e incidirá sobre os seguintes as-
suntos:

Prova de conhecimentos gerais:

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, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças
(artigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º,
66.º e 72.º);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro:

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres ge-
rais; escala, caracterização e efeitos das penas; fac-
tos a que são aplicáveis as diferentes penas (arti-
gos 2.º, 3.º, 11.º, 12.º, 13.º, 22.º e 27.º);

Deontologia do Serviço Público � Carta Ética do Serviço
Público (Dez Princípios Éticos da Administração Pú-
blica), aprovada pela Presidência do Conselho de Minis-
tros.

Prova de conhecimentos específicos � será de natureza práti-
ca e forma oral e incidirá sobre os seguintes assuntos:

Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos através do
curso superior (licenciatura em História) nas actividades
das autarquias locais, designadamente nos municípios;

Aplicabilidade dos conhecimentos obtidos no mesmo cur-
so superior nas actividades de um museu;

Aplicabilidade dos conhecimentos obtidos em escavações
arqueológicas.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação para o desempenho do cargo;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Qualificação profissional para o desempenho do cargo;
d) Capacidade de iniciativa.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 8 a 20
valores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Factores 5 4 3 2

Motivação para o desempe-
nho do cargo.

Conhecimento do conteúdo
funcional do cargo a pro-
ver.

Qualificação profissional para
o desempenho do cargo a
que se candidata.

Capacidade de iniciativa.

Grande motivação e ex-
celente atitude.

Evidencia possuir exce-
lentes conhecimentos.

Demonstra possuir exce-
lente qualificação.

Evidencia excelente ca-
pacidade.

Evidencia boa motiva-
ção.

Demonstra possuir bons
conhecimentos.

Evidencia boa qualifica-
ção.

Demonstra boa capaci-
dade.

Revela suficiente moti-
vação.

Revela possuir alguns
conhecimentos.

Demonstra suficiente
qualificação.

Revela pouca capaci-
dade.

A motivação demonstra-
da foi suficiente.

Demonstra não possuir
conhecimentos.

Revela insuficiente quali-
ficação.

Sem capacidade de inicia-
tiva.

Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � o ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média
aritmética:

CF =
 AC + 2PC + EPS

4

sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.
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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 classificati-
vas constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que o solicitarem.

9 � Regime de estágio:
9.1 � O estágio terá a duração de um ano e obedecerá às regras

constantes no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.
9.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão

de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva na Ad-
ministração Pública.

9.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário competem
ao respectivo júri, serão traduzidas numa escala de 0 a 20 valores e
atenderão aos seguintes factores:

Relatório de estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Formação profissional realizada no período de estágio.

9.4 � Para os efeitos do número anterior, as menções qualitati-
vas em que se traduz a classificação de serviço são convertidas de
acordo com a seguinte tabela de equivalências:

Não satisfatório � 6 valores;
Regular � 12 valores;
Bom � 16 valores;
Muito bom � 20 valores.

9.5 � A classificação final do estágio traduzir-se-á numa escala
de 0 a 20 valores e será resultante da aplicação das seguintes fór-
mulas:

CF =
 2(RE) + 2(CS) + 1(FP)

5

Quando não tiver havido lugar a cursos de formação:

CF =
 RE + CS

2

em que:

CF = classificação final;
FP = formação profissional;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e do sistema de classificação final constam de actas de reuni-
ões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos
sempre que solicitadas.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Maria das Dores Marques Banheiro Meira, verea-
dora.

Vogais efectivos:

Isabel Maria Pinto Duarte Victor, técnico superior asses-
sor principal, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

Carlos Fernando Mau dos Anjos, técnico superior asses-
sor.

Vogais suplentes:

José António Calixto Marques de Oliveira, técnico superi-
or principal.

João José Guerreiro Batista, director do Departamento de
Recursos Humanos.

12 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

13 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,
ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

13.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data de emissão do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, morada, código postal e telefone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
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) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) 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.

13.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te 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;
d) Curriculum vitae detalhado.

13.3 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma daquelas condições, e aos fun-
cionários ao serviço da Câmara, desde que os mesmos constem do
respectivo processo individual de cadastro, devendo, nesse caso, ser
referida na candidatura essa menção.

13.4 � 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.

13.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

17 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços municipais, M. Pisco Lopes. 3000059873

Aviso n.º 130/2002/DRH

Concurso externo de ingresso para o provimento de sete
lugares da categoria de condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais do grupo de pessoal auxiliar.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que, autorizado pelo despacho n.º 123/2002/
DRH, do vereador da área de gestão de recursos humanos, de 16 de
Maio de 2002, no uso da competência que lhe foi delegada pelo pre-
sidente da Câmara (despacho n.º 14/2002, de 11 de Janeiro), se
encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data de
publicação do respectivo aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso com vista ao provimento de sete lugares exis-
tentes no quadro de pessoal da categoria de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais do grupo de pessoal auxiliar, sendo um
dos lugares a preencher por pessoas com deficiência, nos termos do
disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
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n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro), no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusiva-
mente o provimento dos lugares da categoria referida, esgotando-se
com o preenchimento dos mesmos.

3 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 150,
constante do anexo III ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional. Funções a desempenhar (descrição de
funções) � conduz máquinas pesadas de movimentação de terras ou
gruas ou veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo,
manobrando também sistemas hidráulicos ou mecânicos complemen-
tares das viaturas; zela pela conservação e limpeza das viaturas;
verifica diariamente os níveis de óleo e água e comunica as ocorrên-
cias anormais detectadas nas viaturas; pode conduzir outras viaturas
ligeiras ou pesadas, conforme o descrito no Despacho n.º 38/88, do
Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do
Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos possuidores da escolaridade obrigatória, sendo,
nos termos dos artigos 12.º, n.º 1, e 13.º, n.º 1, ambos do Decreto-
-Lei n.º 538/79, de 31 de Dezembro, a 4.ª classe para os nascidos
até 1 de Janeiro de 1967 e o 6.º ano de escolaridade para os nascidos
após esta data, inclusive, e aos nascidos a partir de 1 de Janeiro de
1981, inclusive, é exigido o 9.º ano de escolaridade, nos termos dos
artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do
Sistema de Ensino), para além da carta de condução nas categorias
C ou E + C.

7 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 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 de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos gerais e específicos (com

carácter eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção;
4.ª fase � exame médico.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-
dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;

» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete
horas;

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 va-
lores;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham,
nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos nos
termos do disposto anteriormente serão sujeitos a uma prova oral
de conhecimentos gerais e específicos (PC), com carácter elimina-
tório, que será classificada numa escala de 0 a 20 valores, sendo
eliminados os candidatos que obtenham, nesta fase, classificação
inferior a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos gerais será de natureza teórica e for-
ma oral e incidirá sobre os seguintes assuntos:

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 Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças (arti-
gos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 66.º e
72.º);

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

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres gerais;
escala, caracterização e efeitos das penas; factos a que
são aplicáveis as diferentes penas (artigos 2.º, 3.º, 11.º,
12.º, 13.º e 22.º a 27.º);

Deontologia do Serviço Público � Carta Ética do Serviço Pú-
blico (Dez princípios Éticos da Administração Pública), apro-
vada pela Presidência do Conselho de Ministros.

A prova de conhecimentos específicos será de natureza prática e
forma oral, tem por fim avaliar o nível de conhecimentos académi-
cos e profissionais dos candidatos adequados e exigíveis ao exercício
da função e versará sobre os seguintes temas:

Manobras e condução de automóveis pesados e ou veículos es-
peciais;

O Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94,
de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 205-
-A/2001, de 28 de Setembro.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação para o desempenho do cargo;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Qualificação profissional para o desempenho do cargo;
d) Capacidade de iniciativa.
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A entrevista profissional de selecção será classificada de 8 a 20 valores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Factores 5 4 3 2

Motivação para o desempe-
nho do cargo.

Conhecimento do conteúdo
funcional do cargo a pro-
ver.

Qualificação profissional para
o desempenho do cargo a
que se candidata.

Capacidade de iniciativa.

Grande motivação e ex-
celente atitude.

Evidencia possuir exce-
lentes conhecimentos.

Demonstra possuir exce-
lente qualificação.

Evidencia excelente ca-
pacidade.

Evidencia boa motiva-
ção.

Demonstra possuir bons
conhecimentos.

Evidencia boa qualifica-
ção.

Demonstra boa capaci-
dade.

Revela suficiente moti-
vação.

Revela possuir alguns
conhecimentos.

Demonstra suficiente
qualificação.

Revela pouca capaci-
dade.

A motivação demonstra-
da foi suficiente.

Demonstra não possuir
conhecimentos.

Revela insuficiente quali-
ficação.

Sem capacidade de inicia-
tiva.

Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � o ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética
ponderada:

CF =
 AC + 2PC + EPS

4
sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham 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 classificati-
vas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que o solicitarem

9 � Constituição do júri:

Presidente � Eusébio Manuel Candeias, vereador.
Vogais efectivos:

José Augusto de Sousa Vidal Marques, director do Departa-
mento de Obras Municipais, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.

António Manuel Oliveira Santos, encarregado de movi-
mento.

Vogais suplentes:

Sérgio Ricardo Sousa Coelho Dias, chefe da Divisão de
Construção Civil do Departamento de Obras Municipais.

Carlos Alberto da Cruz Matos, encarregado de transpor-
tes.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,
ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e tele-
fone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
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) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) 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;

f) Os candidatos com deficiência deverão declarar no respec-
tivo requerimento de admissão, sob compromisso de hon-
ra, o tipo de deficiência e qual o respectivo grau de incapa-
cidade nas suas diferentes vertentes capacidades de
comunicação/expressão.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te 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;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

11.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no número anterior determina a exclusão do con-
curso, assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
elementos comprovativos das suas declarações.

11.4 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma daquelas condições. Os funci-
onários já ao serviço desta Câmara Municipal ficam dispensados da
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos gerais
para admissão a concurso, desde que declarem na respectiva candi-
datura de que os mesmos constam do respectivo processo individual
de cadastro.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

17 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059879

Aviso n.º 138/2002/DRH

Reclassificação profissional

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna
público que, por despacho do vereador da área de recursos humanos
de 20 de Maio de 2002, Luís Manuel Magalhães de Matos, aferidor
de pesos e medidas especialista (escalão 1, índice 305), é nomeado
em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, ou
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seja, o período legalmente fixado para o estágio de ingresso na ca-
tegoria de 2.ª classe da carreira de técnico superior jurista, mediante
o procedimento de reclassificação profissional para a categoria de
técnico superior jurista de 2.ª classe, com posicionamento no esca-
lão 1, índice 400, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 3.º
e 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, artigo 6.º,
n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e ar-
tigo 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

O ora nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica (artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro).

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059838

Aviso n.º 140/2002/DRH

Concurso externo de ingresso com vista ao preenchi-
mento de um lugar da categoria de técnico profissio-
nal de 2.ª classe da carreira de técnico profissional de
animação cultural.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 22 de Maio de 2002, Raquel Inês de Neto Narciso foi nomeada
provisoriamente para o provimento do lugar de técnico profissional
de 2.ª classe da carreira de técnico profissional de animação cultu-
ral, precedendo concurso, ao abrigo do disposto no artigo 6.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por remis-
são do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), artigo 41.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º, n.º 1,
alínea d), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e ane-
xo III (a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º) do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 3 de Junho de 2002,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059839

Aviso n.º 141/2002/DRH

Concurso interno de ingresso geral com vista ao preen-
chimento de um lugar da categoria de mecânico (ope-
rário altamente qualificado).

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 21 de Maio de 2002, João Lúcio Bramão Lisboa foi nomeado
provisoriamente para o provimento do lugar de mecânico (operário
altamente qualificado), precedendo concurso, ao abrigo do disposto
no artigo 3.º, n.os 2 e 3, e mapa (a que se refere o artigo 5.º) do
Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de Dezembro, artigo 6.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por remissão
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), e artigo 41.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Junho de 2002,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000059841

Aviso n.º 145/2002/DRH

Concurso interno de acesso geral com vista ao provi-
mento de um lugar vago existente da categoria de
encarregado geral (operário qualificado).

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 20 de Maio de 2002, João Carvalho dos Santos foi nomeado
definitivamente para o provimento do lugar encarregado geral (ope-
rário qualificado), precedendo concurso, ao abrigo do disposto no
artigo 12.º, n.º 1, alínea a), e artigo 14.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e anexo II (a que se refere o n.º 1

do artigo 13.º) do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e
artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 20 de Maio de 2002,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do Município, M. Pisco Lopes. 3000059830

Aviso n.º 146/2002/DRH

Concurso externo de ingresso para admissão de estagi-
ário com vista ao provimento de um lugar vago da ca-
tegoria de técnico superior de 2.ª classe da carreira de
engenheiro civil.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações constantes do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, auto-
rizado pelo despacho n.º 140/2002/DRH, do vereador da área de
gestão de recursos humanos, de 27 de Maio de 2002, fazendo uso de
competência que lhe foi delegada pelo presidente da Câmara (despa-
cho n.º 14/2002, de 11 de Janeiro), se encontra aberto, pelo prazo
de 15 dias úteis a contar da data da publicação do respectivo aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admis-
são de estagiário com vista ao provimento de um lugar vago exis-
tente no quadro de pessoal da categoria de técnico superior de
2.ª classe da carreira de engenheiro civil, e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por
remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), no Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, no Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro.

2 � Prazo de validade � este concurso visa exclusivamente o
provimento do lugar da categoria referida, esgotando-se com o pre-
enchimento do mesmo.

3 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 310,
constante do anexo II a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal. As con-
dições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

5 � Conteúdo funcional � funções a desempenhar (descrição de
funções) � elabora estudos e pareceres, projecta e orienta a exe-
cução dos trabalhos de construção civil no âmbito das respectivas
formações e especialidades adquiridas através de curso superior que
confira grau de licenciatura.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos habilitados com licenciatura em área de forma-
ção adequada ao conteúdo funcional dos lugares a preencher, ou seja,
licenciatura em Engenharia Civil, nos termos do disposto no ar-
tigo 4.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 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 de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos gerais e específicos (com

carácter eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção;
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4.ª fase � exame médico.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-
dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;
» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a sete
horas.

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 va-
lores;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham,
nesta fase, classificação inferior a 9,5 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos admitidos à
2.ª fase, nos termos do disposto anteriormente, serão sujeitos a uma
prova oral de conhecimentos gerais e específicos (PC), com carác-
ter eliminatório, que será classificada numa escala de 0 a 20 valores,
sendo eliminados os candidatos que obtenham, nesta fase, classifica-
ção inferior a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos gerais será de natureza teórica e for-
ma oral, com a duração de quinze minutos, e incidirá sobre os se-
guintes assuntos:

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 Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças (arti-
gos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 66.º e
72.º);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública:� Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro:

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres gerais;
escala, caracterização e efeitos das penas; factos a que
são aplicáveis as diferentes penas (artigos 2.º, 3.º, 11.º,
12.º, 13.º, e 22.º a 27.º);

Deontologia do Serviço Público � Carta Ética do Serviço Pú-
blico (Dez Princípios Éticos da Administração Pública), apro-
vada pela Presidência do Conselho de Ministros.

A prova de conhecimentos específicos versará sobre os seguintes
temas:

Hidráulica:

Regulamento geral dos sistemas públicos prediais de distri-
buição de água e drenagem de águas residuais;

Estabilidade/estruturas:

Regulamento de estruturas de betão armado e pré-esforça-
do;

Regulamento de betões e ligantes hidráulicos;
Regulamento de segurança e acções para estruturas de edi-

fícios partes;

Térmico/acústico:

Regulamento das características de comportamento térmi-
co dos edifícios;

Regulamento geral sobre o ruído;

Vias:

Normas de traçado da Junta Autónoma de Estradas;
Tipos de conservação e dimensionamento de vias urbanas

e estradas municipais;

Empreitadas:

Regime jurídico das empreitadas de obras públicas.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Motivação para o desempenho do cargo;
b) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo;
c) Qualificação profissional para o desempenho do cargo;
d) Capacidade de iniciativa.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 8 a 20
valores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Factores 5 4 3 2

Motivação para o desempe-
nho do cargo.

Conhecimento do conteúdo
funcional do cargo a pro-
ver.

Qualificação profissional para
o desempenho do cargo a
que se candidata.

Capacidade de iniciativa.

Grande motivação e ex-
celente atitude.

Evidencia possuir exce-
lentes conhecimentos.

Demonstra possuir exce-
lente qualificação.

Evidencia excelente ca-
pacidade.

Evidencia boa motiva-
ção.

Demonstra possuir bons
conhecimentos.

Evidencia boa qualifica-
ção.

Demonstra boa capaci-
dade.

Revela suficiente moti-
vação.

Revela possuir alguns
conhecimentos.

Demonstra suficiente
qualificação.

Revela pouca capaci-
dade.

A motivação demonstra-
da foi suficiente.

Demonstra não possuir
conhecimentos.

Revela insuficiente quali-
ficação.

Sem capacidade de inicia-
tiva.
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Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � o ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média
aritmética:

CF =
 AC + 2PC + EPS

4

sendo:

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

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham 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 classificati-
vas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que o solicitarem.

9 � Regime de estágio:
9.1 � O estágio terá a duração de um ano e obedecerá às regras

constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.
9.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão

de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva na Ad-
ministração Pública.

9.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário competem
ao respectivo júri, serão traduzidas numa escala de 0 a 20 valores e
atenderão aos seguintes factores:

Relatório de estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Formação profissional realizada no período de estágio.

Para efeitos do número anterior, as menções qualitativas em que
se traduz a classificação de serviço são convertidas de acordo com a
seguinte tabela de equivalências:

Não satisfatório � 6 valores;
Regular � 12 valores;
Bom � 16 valores;
Muito bom � 20 valores.

9.4 � A classificação final do estágio traduzir-se-á numa escala
de 0 a 20 valores e será resultante da aplicação das seguintes fórmu-
las:

CF =
 5(RE) + 4(CS) + 1(FP)

1 0

Quando não tiver havido lugar a cursos de formação:

CF =
 RE + CS

2

em que:

CF = classificação final;
FP = formação profissional;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço.

10 � Constituição do júri de admissão e do estágio:

Presidente � José Manuel Aranha Figueiredo, vereador.
Vogais efectivos:

José Manuel da Silva Lopes Pereira, chefe da Divisão de
Gestão Urbanística do Departamento de Habitação e
Urbanismo, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Ana Maria Alves da Cunha Pisco Miguel, chefe da Divisão
de Planeamento Urbanístico do Departamento de Habi-
tação e Urbanismo.

Vogais suplentes:

Maria Margarida Cabral Monteiro Marques, chefe da Divi-
são de Promoção de Obras do Departamento de Obras
Municipais.

António Francisco Pinela Jonas, chefe da Divisão de Vias
de Comunicação do Departamento de Obras Munici-
pais.

11 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

12 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,
ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

12.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obriga-
toriamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e tele-
fone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
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) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) 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.

12.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te 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;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

12.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no número anterior determina a exclusão do con-
curso, assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
elementos comprovativos das suas declarações.

12.4 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma daquelas condições. Os funci-
onários já ao serviço desta Câmara Municipal ficam também dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos gerais para admissão a concurso, desde que declarem na
respectiva candidatura de que os mesmos constam do respectivo
processo individual de cadastro.

12.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

28 de Maio de 2002. � O Vereador com competência delega-
da na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos
aos serviços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes.

3000059835
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências
conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontram abertos os seguintes concursos inter-
nos de acesso geral para provimento dos lugares indicados:

Vogais efectivos:

Técnico superior de serviço social assessor principal,
Dr.ª Josefina das Dores Henriques Ximenes, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de serviço social assessor principal,
Dr.ª Maria Isabel Jesus Sousa.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Saúde e Acção Social, Dr.ª Anabela
Paraíso Nunes Costa.

Directora do Departamento de Educação, Desporto e Ju-
ventude, Dr.ª Maria Helena Borges Mendes.

5.3 � G-08/2001 � Técnico superior de serviço social de 1.ª classe:

Presidente � Directora do Departamento de Modernização
Administrativa, Dr.ª Dina Lopes Calaim Correia Lacerda.

Vogais efectivos:

Técnico superior de serviço social assessor principal,
Dr.ª Maria Isabel Jesus Sousa, que substituirá o presiden-
te nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de serviço social assessor principal,
Dr.ª Josefina das Dores Henriques Ximenes.

Vogais suplentes:

Técnico superior de serviço social assessor, Dr.ª Leopoldina
da Encarnação Santos Bica.

Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva.

5.4 � G-10/2001 � Técnico superior de comunicação social de
1.ª classe:

Presidente � chefe da Divisão do Gabinete Municipal de Co-
municação e Relações Públicas, Dr.ª Ana Isabel Sacadura
Lobato Mello Bramão Ramos.

Vogais efectivos:

Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Técnico superior de 1.ª classe, Maria Bernardete Oliveira
Pereira.

Vogais suplentes:

Técnico superior de sociologia assessor, Dr.ª Isabel Maria
Caria Henriques Guerra.

Técnico superior de sociologia de 1.ª classe, Dr. Ricardo
Marnoto Oliveira Campos.

6 � Métodos de selecção a utilizar em todos os concursos:
6.1 � G-05/2001 � Técnico superior de história principal, G-

-06/2001 � Técnico superior de serviço social assessor principal e
G-08/2001 � Técnico superior de serviço social de 1.ª classe � pro-
va teórica escrita de conhecimentos específicos, com carácter eli-
minatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores
a 9,5 valores), com duração aproximada de uma hora e trinta minu-
tos, visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos e pro-
fissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das fun-
ções.

6.2 � G-10/2001 � Técnico superior de comunicação social
de 1.ª classe � prova teórica escrita de conhecimentos específi-
cos, com carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as
classificações inferiores a 9,5 valores), com duração aproximada
de duas horas, visando avaliar os níveis de conhecimentos acadé-
micos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao
exercício das funções.

6.3 � Avaliação curricular, com carácter eliminatório (conside-
rando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), vi-
sando avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na área para
que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo
profissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados, de
acordo com as exigências da função, os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade
de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida;

Formação profissional, em que se ponderarão as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacio-
nadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

Categoria

Técnico superior de histó-
ria principal.

Técnico superior de serviço
social assessor principal.

Técnico superior de serviço
social de 1.ª classe.

Técnico superior comuni-
cação social de 1.ª classe.

Número
do

concurso

G-05/2001

G-06/2001

G-08/2001

G-10/2001

Número
de

lugares

3

1

5

1

Carreira

Técnico superior de
história.

Técnico superior de
serviço social.

Técnico superior de
serviço social.

Técnico superior de
comunicação social.

2 � Requisitos de admissão aos concursos:
2.1 � G-05/2001 � Técnico superior de história principal � po-

dem ser admitidos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.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 administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, técnicos superiores
de história de 1.ª classe, com pelo menos, três anos de serviço clas-
sificados de Bom.

2.2 � G-06/2001 � Técnico superior de serviço social assessor
principal � podem ser admitidos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na re-
dacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
técnicos superiores de serviço social assessores, com pelo menos,
três anos de serviço, classificados de Muito bom ou cinco anos clas-
sificados de Bom.

2.3 � G-08/2001 � Técnico superior de serviço social de 1.ª clas-
se e G-10/2001 � Técnico superior de comunicação social de
1.ª classe � podem ser admitidos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na re-
dacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
técnicos superiores de 2.ª classe, nas respectivas categorias, com pelo
menos, três anos de serviço, classificados de Bom.

2.4 � Em conformidade com o n.º 3 do mesmo artigo, é reduzido
em 12 meses o tempo legalmente exigido, aos titulares de mestrado
ou doutoramento, desde que o conteúdo funcional seja do interesse
da instituição.

3 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são abertos
apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
5 � Constituição dos júris:
5.1. � G-05/2001 � Técnico superior de história principal:

Presidente � director do Departamento de Cultura e Turismo,
Dr. Eugénio Manuel dos Santos Montoito.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Património Histório-Cultural,
Dr.ª Maria da Conceição Simões de Carvalho, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Formação, Dr.ª Ana Paula Salvador
Faustino.

Vogais suplentes:

Técnico superior de história assessor, Dr.ª Dina Paula
Marques Santos Medina.

Técnico superior de história assessor, Dr.ª Teresa Maria
Correia Gomes Silva Marques Alves.

5.2 � G-06/2001 � Técnico superior de serviço social assessor
principal.

Presidente � directora do Departamento de Modernização
Administrativa, Dr.ª Dina Lopes Calaim Correia Lacerda.
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Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classifica-
ções de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou seja, as
respeitantes ao período de tempo obrigatório de permanên-
cia na categoria.

7 � Os sistemas de classificação final, incluindo as respectivas
fórmulas classificativas, constam das actas de reunião dos júris dos
concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

8 � Programa das provas teóricas escritas de conhecimentos es-
pecíficos:

8.1 � G-05/2001 � Técnico superior de história principal:

a) Lei de Bases do Património Histórico-Cultural � Lei
n.º 107/2001;

b) Definição de Património Histórico-Cultural;
c) A importância dos Roteiros e Museus na divulgação da his-

tória e do património local;
d) O programa de formação para as autarquias locais � Reso-

lução do Conselho de Ministros n.º 171/2000, de 9 de De-
zembro.

8.2 � G-06/2001 � Técnico superior de serviço social assessor
principal e G-08/2001 � Técnico superior de serviço social de
1.ª classe:

a) Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro � Código do Pro-
cedimento Administrativo;

b) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril � princípios ge-
rais de acção a que devem obedecer os serviços e organis-
mos da Administração Pública na sua actuação face ao
cidadão e normas vigentes no contexto da modernização
administrativa;

c) Decreto-Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro � Quadro de
competências, assim como o regime jurídico de funciona-
mento dos municípios e freguesias;

d) Reflexão crítica em que se abordem as preocupações que se
levantam no exercício profissional aos técnicos superiores
de serviço social nas respectivas áreas de intervenção mu-
nicipal, tendo em conta as medidas de política disponíveis
e os desafios colocados pela complexificação dos proble-
mas sociais.

8.3 � G-10/2001 � Técnico superior de comunicação social de
1.ª classe:

a) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro,

b) Macroestrutura dos Serviços Municipais, incluindo o Regu-
lamento de Organização dos Serviços Municipais � aviso
n.º 3606-A/2000 (2.ª série) � AP, publicado no apêndice
n.º 68-A ao Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 9 de
Maio de 2000, alterado no aviso n.º 9420-A/2000 (2.ª sé-
rie) � AP, publicado no apêndice n.º 166 ao Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 284, de 11 de Dezembro de 2000;

c) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

d) Lei da imprenssa � Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro;
e) Cultura geral sobre a comunicação social.

9 � Prazo para apresentação das candidaturas � 10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo do Dr. Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixa-
do no n.º 9, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a apre-

ciação do seu mérito ou constituam motivo de preferên-
cia legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

10.2 � Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar: identifi-
cação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissio-
nais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos
efectuados) e experiência profissional, designadamente: tem-
po de serviço na Administração Pública, tempo de serviço
na carreira, tempo de serviço na categoria, com especifica-
ção das funções desempenhadas;

b) Declaração onde conste o vínculo, tempo de serviço na
categoria, na carreira e na função pública, e classificação
de serviço obtida nos anos relevantes para o efeito.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � As listas de candidatos e as listas de classificação serão afi-
xadas/publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.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, quando seja caso, no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito na Rua do Dr. Al-
fredo Costa, 7, em Sintra.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

21 de Janeiro de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderni-
zação Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059858

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências
conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concursos internos de acesso geral para provimento dos luga-
res abaixo indicados:

Categoria

Arquitecto assessor.
Técnico superior de serviço
social assessor.

Referência

G-1/2001

G-7/2001

Lugares

1

3

Carreira

Arquitecto ..............
Técnico superior de
serviço social.

2 � Requisitos de admissão aos concursos � podem ser admiti-
dos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.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 administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, arquitectos principais e técnicos
superiores de serviço social principais, respectivamente, com, pelo
menos, três anos de serviço classificados de Muito bom ou cinco
anos classificados de Bom, mediante concurso de provas públicas,
que consistirá na apreciação e discussão do currículo profissional do
candidato.

Em conformidade com o n.º 3 do mesmo artigo, é reduzido em
12 meses o tempo legalmente exigido aos titulares de mestrado ou
doutoramento, desde que o conteúdo funcional seja do interesse da
instituição.

3 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são abertos
apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchi-
mento.
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4 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
5 � Constituição dos júris:
5.1. � Arquitecto assessor:

Presidente � arquitecto assessor principal, arquitecto José
Manuel Baptista Lazana.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão das Áreas Ur-
banas de Génese Ilegal, arquitecto Vítor Manuel Silva
Ramos, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Arquitecto assessor, arquitecto Luís Carlos Andrade Fer-
reira.

Vogais suplentes:

Arquitecto assessor principal, arquitecto Jorge Manuel Pinto
Carvalho Rodrigues.

Arquitecto assessor principal, arquitecto Joaquim Manuel
Cabido Baptista Mota.

5.2 � Técnico superior de serviço social assessor:

Presidente � directora do Departamento de Modernização
Administrativa, Dr.ª Dina Lopes Calaim Correia Lacerda.

Vogais efectivos:

Técnico superior de serviço social assessor principal,
Dr.ª Maria Isabel Jesus Sousa, que substituirá o presiden-
te nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de serviço social assessor principal,
Dr.ª Josefina Dores Henriques Ximenes.

Vogais suplentes:

Técnico superior de serviço social assessor, Dr.ª Leopoldina
Encarnação Santos Bica.

Técnico superior de serviço social assessor, Dr.ª Maria
Helena Geirinhas Loureiro.

6 � Métodos de selecção a utilizar em ambos os concursos �
prova pública, que consistirá na apreciação e discussão do currículo
profissional dos candidatos, visando avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos, na área para que o concurso é aberto, sendo consi-
derados e ponderados, de acordo com as exigências da função, os
seguintes factores:

Relatório técnico, que consistirá na apresentação de um traba-
lho original realizado no âmbito da carreira profissional em
que o candidato se integra e que verse assunto relevante;

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade
de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhe-
cida;

Formação profissional, em que se ponderarão as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relaci-
onadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a que o con-
curso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classifica-
ções de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou seja, as
respeitantes ao período de tempo obrigatório de permanên-
cia na categoria;

Conhecimentos profissionais;
Capacidade para resolver problemas;
Grau de criatividade;
Estrutura do currículo;
Clareza de exposição.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova pública,
bem como os sistemas de classificação final, constam de acta de
reunião do júri dos concursos, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo do Dr. Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixa-
do no n.º 1, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e

serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

8.2 � Deverá ser anexo ao requerimento de candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual deve
constar: identificação pessoal, habilitações literárias, quali-
ficações profissionais (formação profissional, estágios pra-
ticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional,
designadamente: tempo de serviço na Administração Pú-
blica, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na
categoria, com especificação das funções desempenhadas;

b) Declaração do serviço, onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na Administração Pú-
blica, e classificação de serviço obtida nos anos relevantes
para o efeito.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 � As listas de candidatos e as listas de classificação serão afi-
xadas/publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.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, quando seja caso, no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito na Rua do Dr. Al-
fredo Costa, 7, em Sintra.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

28 de Janeiro de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderni-
zação Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059847

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despachos de 13 e de 20 de Novembro de 2001, no uso de compe-
tências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concursos internos de acesso geral, para provimento dos
lugares abaixo indicados:

Categoria

Engenheiro civil de 1.ª
classe.

Técnico superior de direito,
principal.

Operário qualificado, serra-
lheiro principal.

Referência

G-4/2001

G-45/2001

G-41/2001

Lugares

5

1

7

Carreira

Engenheiro civil .....

Técnico superior de
direito.

Operário qualifica-
do, serralheiro.

2 � Requisitos de admissão aos concursos:
2.1 � Engenheiro civil de 1.ª classe � podem ser admitidos, nos

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.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 administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, engenheiros civis de 2.ª classe, respectiva-
mente, com, pelo menos, três anos na respectiva categoria classifi-
cados de Bom. Em conformidade com o n.º 3 do mesmo artigo, é
reduzido em 12 meses o tempo legalmente exigido aos titulares de
mestrado ou doutoramento, desde que o conteúdo funcional seja do
interesse da instituição.
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2.2 � Técnico superior de direito principal � podem ser admiti-
dos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção conferida pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, arquitectos de 1.ª clas-
se e técnicos superiores de direito de 1.ª classe, respectivamente, com,
pelo menos, três anos na categoria classificados de Bom. Em con-
formidade com o n.º 3 do mesmo artigo, é reduzido em 12 meses o
tempo legalmente exigido aos titulares de mestrado ou doutoramen-
to, desde que o conteúdo funcional seja do interesse da instituição.

2.3 � Serralheiro principal � podem ser admitidos, nos termos
do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, na redacção conferida pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, serralheiros com, pelo menos, seis anos na cate-
goria e classificação de serviço não inferior a Bom.

3 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são abertos
apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
5 � Constituição dos júris:
5.1. � Engenheiro civil de 1.ª classe:

Presidente � engenheiro civil assessor principal, engenheiro
Alípio Correia.

Vogais efectivos:

Engenheiro civil assessor principal, engenheiro Honorato
Carlos Lopes Carvalho, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva.

Vogais suplentes:

Engenheiro civil assessor, engenheiro José Manuel Rosa
Soares.

Engenheiro civil de 1.ª classe, engenheiro Sebastião Melo
Pinheiro.

5.2 � Técnico superior de direito principal:

Presidente � chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de
Empreitadas, engenheiro Armando Jorge Coelho Santos.

Vogais efectivos:

Técnico superior de direito assessor, Dr. Paulo Jorge Du-
arte Gomes, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Técnico superior de direito principal, Dr. Aldina Antunes
Maria.

Vogais suplentes:

Técnico superior de direito principal, Dr. Fernando Ma-
nuel Belo Morais Gomes.

Chefe da Divisão de Projectos Municipais, engenheira
Maria de Fátima Nunes Luz Gonçalves Gomes Rodrigues.

5.3 � Serralheiro principal:

Presidente � engenheiro técnico civil de 2.ª classe, engenheiro
João Manuel Oliveira Pinto Domingos.

Vogais efectivos:

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Encarregado geral do pessoal operário qualificado, Fernando
Vieira Francisco.

Vogais suplentes:

Serralheiro principal, António Santos Correia.
Serralheiro principal, Pedro Mendes Furtado.

6 � Métodos de selecção a utilizar:
6.1 � Engenheiro civil de 1.ª classe e técnico superior de direito

principal:

a) Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, com
carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as clas-
sificações inferiores a 9,5 valores), com a duração máxima de:

Engenheiro civil de 1.ª classe = uma hora;
Técnico superior de direito principal = três horas,

visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exer-
cício das funções;

b) Avaliação curricular, com carácter eliminatório (conside-
rando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 va-
lores), que visa avaliar as aptidões profissionais dos candi-
datos, na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, sendo obriga-
toriamente considerados e ponderados, de acordo com as
exigências da função os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a ti-
tularidade de grau académico ou a sua equiparação le-
galmente reconhecida;

Formação profissional, em que se ponderarão as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em es-
pecial as relacionadas com a área funcional do lugar
posto a concurso;

Experiência profissional, em que se ponderará o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para
a que o concurso é aberto, bem como outras capacita-
ções adequadas, com avaliação da sua natureza e dura-
ção;

Classificação de serviço, em que serão ponderadas as clas-
sificações de serviço dos anos relevantes para o efei-
to, ou seja, as respeitantes ao período de tempo obri-
gatório de permanência na categoria.

6.2 � Serralheiro principal:

a) Prova prática de conhecimentos, com carácter eliminató-
rio (considerando-se, para tanto, as classificações inferio-
res a 9,5 valores), com a duração aproximada de sete ho-
ras, visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos
e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao
exercício das funções;

b) Avaliação curricular, com carácter eliminatório (conside-
rando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 va-
lores), que visa avaliar as aptidões profissionais dos candi-
datos, na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional, sendo obriga-
toriamente considerados e ponderados, de acordo com as
exigências da função os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a ti-
tularidade de grau académico ou a sua equiparação le-
galmente reconhecida;

Formação profissional, em que se ponderarão as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional, em es-
pecial as relacionadas com a área funcional do lugar
posto a concurso;

Experiência profissional, em que se ponderará o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a
que o concurso é aberto, bem como outras capacitações
adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço, em que serão ponderadas as clas-
sificações de serviço dos anos relevantes para o efei-
to, ou seja, as respeitantes ao período de tempo obri-
gatório de permanência na categoria.

6.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular, bem como os sistemas de classificação final, constam de acta
de reunião do júri dos concursos, sendo a mesma facultada aos can-
didatos sempre que solicitada.

7 � Programa das provas:
7.1 � Engenheiro civil de 1.ª classe:

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) � Decre-
to-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, e alterações;

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

Redes Viárias/Normas de Projecto da JAE.

7.2 � Técnico superior de direito principal:

Estrutura e Organização dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Sintra � Diário da República, 2.ª série, de 9 de
Maio de 2000, aviso n.º 3606-A/2000 � AP, Câmara Muni-
cipal de Sintra;

Lei das Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro;

Lei Quadro da Transferência de Atribuições e Competências para
as Autarquias Locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 147 � 28 de Junho de 200213 548

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro;

Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais �
Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto;

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas � Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,

Regime Jurídico de Fornecimento de Bens e Serviços � Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação � Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro;

Estatuto Disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) �

Decreto-Lei n.º 129/84, de 27 de Abril, na sua redacção;
Lei de Processos nos Tribunais Administrativos (LPTA) � De-

creto-Lei n.º 267/85, de 16 de Julho, na sua actual redacção.

7.3 � Serralheiro principal � execução de um painel de vedação
em rede electrossoldada, com aro em cantoneira de 45 mm×5 mm,
com 2470 mm de altura por 2000 mm de largura, incluindo cortes,
soldaduras, afagamento de soldaduras.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo do Dr. Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado
no n.º 1, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

8.2 � Deverá ser anexo ao requerimento de candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual deve
constar: identificação pessoal, habilitações literárias, quali-
ficações profissionais (formação profissional, estágios pra-
ticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional,
designadamente, tempo de serviço na Administração Pú-
blica, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na
categoria, com especificação das funções desempenhadas;

b) Declaração do serviço, onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na Administração Pú-
blica, e classificação de serviço obtida nos anos relevantes
para o efeito.

9 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 � As listas de candidatos e as listas de classificação serão afi-
xadas/publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.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, quando seja caso, no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito na Rua do Dr. Al-
fredo Costa, 7, em Sintra.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

28 de Janeiro de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderni-
zação Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059855

Aviso

Concursos internos de acesso geral

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força

do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências
conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontram abertos os seguintes concursos inter-
nos de acesso geral, para provimento dos lugares indicados:

Categoria

Topógrafo especialista prin-
cipal.

Desenhador principal.
Desenhador de 1.ª classe.
Operário qualificado, carpin-
teiro principal.

Número
do

concurso

G-21/2001

G-23/2001
G-24/2001
G-43/2001

Número
de

lugares

1

2
4
4

Carreira

Topógrafo ..............

Desenhador ............
Desenhador ............
Operário qualificado,
carpinteiro.

2 � Requisitos de admissão aos concursos:
2.1 � Topógrafo especialista principal � podem ser admitidos,

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.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 administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, topógrafos especialistas, com, pelo me-
nos, três anos classificados de Muito bom ou cinco anos classifica-
dos de Bom.

2.2 � Desenhador principal � podem ser admitidos, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.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 Ju-
nho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, desenhadores de 1.ª classe, com pelo menos três
anos classificados de Bom.

2.3 � Desenhador de 1.ª classe � podem ser admitidos, nos ter-
mos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.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 administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, desenhadores de 2.ª classe, com pelo menos
três anos classificados de Bom.

2.4 � Operário qualificado, carpinteiro principal � podem ser
admitidos, nos termos do n.º 2 do artigo 14.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 administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, carpinteiros com pelo menos seis anos
de serviço na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom.

3 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são abertos
apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
5 � Constituição dos júris:
5.1. � Topógrafo especialista principal:

Presidente � topógrafo especialista principal, António Manuel
Félix Saraiva.

Vogais efectivos:

Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

Vogais suplentes:

Desenhador de especialidade projectista especialista prin-
cipal, Vítor José Adrião Fernandes.

Topógrafo especialista principal, António Ferreira.

5.2 � Desenhador principal:

Presidente � desenhador especialista, José Manuel Guerra Ta-
borda.

Vogais efectivos:

Desenhador de especialidade projectista especialista prin-
cipal, Vítor José Adrião Fernandes, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

Vogais suplentes:

Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva.

Desenhador de especialidade projectista especialista prin-
cipal, Maria de Fátima Carrelo.
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5.3 � Desenhador de 1.ª classe:

Presidente � desenhador de especialidade projectista especia-
lista principal, Eduardo Manuel Adrião Torres.

Vogais efectivos:

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos.

Desenhador principal, Mário Luís Grácio Baptista Paz.

Vogais suplentes:

Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel
Rocha Pinto Silva.

Desenhador de especialidade projectista especialista prin-
cipal, Vítor José Adrião Fernandes.

5.4 � Operário qualificado, carpinteiro principal:

Presidente � engenheiro técnico civil de 2.ª classe, João Ma-
nuel Oliveira Pinto Domingos.

Vogais efectivos:

Encarregado geral do pessoal operário qualificado, Jorge
Luís, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

Vogais suplentes:

Encarregado do pessoal operário qualificado, Francisco
Carrasco Montes Dias.

Encarregado do pessoal operário qualificado, João Manuel
Silva Ambrósio.

6 � Métodos de selecção a utilizar em todos os concursos:
6.1 � Topógrafo especialista principal � prova teórica escrita

de conhecimentos específicos, com carácter eliminatório (conside-
rando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), com
duração aproximada de duas horas e trinta minutos, visando avaliar
os níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candida-
tos, exigíveis e adequados ao exercício das funções.

6.2 � Desenhador principal e desenhador de 1.ª classe � pro-
va prática de conhecimentos, com carácter eliminatório (consi-
derando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores),
com duração aproximada de duas horas e seis horas, respectiva-
mente, visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício
das funções.

6.4 � Operário qualificado, carpinteiro principal � prova práti-
ca de conhecimentos, com carácter eliminatório (considerando-se,
para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), com a duração
aproximada de quatro horas, sendo pontuada de 0 a 20 valores de
acordo com os conhecimentos demonstrados.

6.3 � Topógrafo especialista principal, desenhador principal,
desenhador de 1.ª classe e operário qualificado, carpinteiro prin-
cipal � avaliação curricular, com carácter eliminatório (consi-
derando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores),
através da qual se visa avaliar as aptidões profissionais dos can-
didatos, na área para que o concurso é aberto, com base na aná-
lise do respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da fun-
ção, os seguintes factores:

a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titula-
ridade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais do lugares postos a
concurso;

c) Experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com avaliação da sua natureza e duração;

d) Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classi-
ficações de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou
seja, as respeitantes ao período de tempo obrigatório de
permanência na categoria.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-

tiva fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri dos
concursos, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que so-
licitada.

8 � Programa das provas:
8.1 � Topógrafo especialista principal:

a) Noção de perfil de terreno por um plano vertical;
b) Perfil transversal e longitudinal;
c) Apoio ao levantamento � métodos de triangulação, mé-

todo de poligonação;
d) Coordenadas � noções:

Coordenadas polares;
Coordenadas rectangulares;
Coordenadas geográficas;

e) Determinação de pontos por coordenadas rectangulares:

Cálculo do rumo e comprimento do lado;
Medição de bases;
Método dos giros do horizonte;
Método dos ângulos com referência.

f) Triangulação:

Ligação à rede geodésia;
Resolução de triângulos;
Coordenadas;
Intersecção inversa;

g) Altimetria:

Nivelamentos � geométrico e trigonométrico;
Determinação de alturas em edifícios;
Cálculo de volumes de terras;

h) Traçado de curvas;
i) Noções de funcionalidade do sistema GPS:

Tempo real de captação e relação com o satélite;
Características e tipos de acessórios que estão incluídos

o sistema.

8.2 � Desenhador principal:

a) Esboços à mão livres;
b) Cotagem de peças simples de construção civil;
c) Ampliação e redução de desenhos à escala;
d) Conhecimentos genéricos de medição e orçamentos;
e) Cópia de pormenores à escala natural e execução de dese-

nho a lápis ou a tinta sobre vegetal e papel esquisso,
f) Normas portuguesas de desenho;

g) Formato de papel, escalas, disposições dos desenhos e das
legendas, tipos de traço, letras e algarismos;

h) Desenhos de arquitectura;
i) Desenho em Auto-Cad.

8.3 � Desenhador de 1.ª classe:

a) Desenho geométrico (construção de figuras simples) e me-
dição de distâncias e áreas;

b) Divisão de circunferências em partes, traçados de tangen-
tes e concordância de arcos de círculo;

c) Esboços à mão livres;
d) Cotagem de peças simples de construção civil;
e) Ampliação e redução de desenhos à escala;
f) Conhecimentos genéricos de medição e orçamentos;

g) Cópia de pormenores à escala natural e execução de dese-
nho a lápis ou a tinta sobre vegetal e papel esquisso;

h) Normas portuguesas de desenho;
i) Formato de papel, escalas, disposições dos desenhos e das

legendas, tipos de traço, letras e algarismos;
j) Desenhos de arquitectura;
l) Desenhos em Auto-Cad;

m) Rasterização de plantas;
n) Georeferenciação de plantas ou cartas;
o) Cartografia.

8.4 � Operário qualificado, carpinteiro principal:

a) Marcação de caixilho de duas folhas com nó de banca e
cremone com 1,20 m × 1,20 m;

b) Marcação de moldura estilo império com 0,30 m × 0,45 m
(medidas exteriores) e acabamento destinado a receber
verniz.
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9 � Prazo para apresentação das candidaturas � 10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso.

10 � Formalização das candidaturas:
10.1 � As candidaturas devem ser formalizadas através de reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara e entregue pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a Secção de
Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no Largo do
Dr. Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no n.º 9,
devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

10.2 � Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:

a) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar: identifi-
cação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissi-
onais (formação profissional, estágios praticados e traba-
lhos efectuados) e experiência profissional, designadamente:
tempo de serviço na Administração Pública, tempo de ser-
viço na carreira, tempo de serviço na categoria, com espe-
cificação das funções desempenhadas;

b) Declaração do serviço, onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública, e clas-
sificação de serviço obtida nos anos relevantes para o efeito.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � As listas de candidatos e as listas de classificação serão afi-
xadas/publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.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, quando seja caso, no Departamento de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito na Rua do Dr. Al-
fredo Costa, 7, em Sintra.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

15 de Fevereiro de 2002. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 18-P/2002, de
28 de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moder-
nização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059884

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho
de 27 de Março de 2002 do presidente da Câmara, foi nomeada para
a categoria de técnico profissional de 1.ª classe Maria Leonor Dias
Trindade Roque Salvador, 1.ª e única candidata classificada, no âm-
bito do concurso interno de acesso geral, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 299, de 28 de Dezembro de
2001.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

27 de Março de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 28-P/2000, de 11
de Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059871

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho

de 25 de Março de 2002 do presidente da Câmara, foram nomeados
para a categoria de técnico profissional de biblioteca e documenta-
ção especialista principal Evangelina Tomé Duarte Teles e Nuno
Álvaro Sardinha Pegado Cardoso, 1.º e 2.º candidatos classificados,
no âmbito do concurso interno de acesso geral, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 299, de 28 de De-
zembro de 2001.

Os candidatos nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

27 de Março de 2002. � Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 28-P/2000, de 11
de Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059874

Aviso de nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despa-
cho de 9 de Maio de 2002, foi nomeada para a categoria de chefe da
Secção de Valorização do Património Aida Danif, 1.ª candidata clas-
sificada no concurso interno de acesso limitado, aberto por aviso
datado de 21 de Novembro de 2001 e afixado a 6 de Dezembro de
2001.

A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

9 de Maio de 2002. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 28-P/2002, de 18 de
Janiero, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059878

Aviso

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 28 de Maio de 2002, no uso
de competências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto concurso
externo de ingresso para admissão a estágio, com vista ao provi-
mento dos lugares vagos que se indicam, conforme dotação do qua-
dro de pessoal desta Câmara Municipal, aprovado em Assembleia
Municipal em sessão extraordinária de 17 de Abril de 2000, e publi-
cado no apêndice n.º 98 ao Diário da República, 2.ª série, suple-
mento n.º 151, de 3 de Julho de 2000:

Categoria

Agente municipal de 2.ª classe.

Referência

3/2002

Número
de

lugares

9

Carreira

Polícia municipal

2 � Descrição sumária das funções � as constantes do mapa III,
anexo IV, ao Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.

3 � Vencimento � no período de estágio a remuneração será a
resultante do regime previsto no mapa I, anexo II, ao Decreto-Lei
n.º 39/2000, de 17 de Março (524,46 euros), índice 169 (sem preju-
ízo do direito de opção pela remuneração do lugar de origem, no
caso de candidatos já providos definitivamente) e o ingresso na ca-
tegoria de agente municipal de 2.ª classe será remunerado pelo es-
calão 1, índice 192 (595,83 euros), anexo II ao Decreto-Lei n.º 39/
2000, de 17 de Março.

4 � Métodos de selecção a aplicar:
4.1 � Prova teórica oral de conhecimentos gerais, com carác-

ter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações in-
feriores a 9,5 valores), com a duração aproximada de trinta mi-
nutos, visando avaliar os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício
das funções.

4.2 � Exame psicológico de selecção, com carácter eliminatório
(considerando-se, para tanto, as menções qualitativas Com reservas
e Não favorável, correspondendo-lhe as classificações de 8 e 4 valo-
res, respectivamente), visando avaliar as capacidades intelectuais, de
avaliação e intervenção e as características de personalidade dos
candidatos, a fim de determinar a sua adequação à função de agente
de um serviço de polícia municipal.
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4.3 � Exame médico de selecção, com carácter eliminatório
(considerando-se, para tanto, a menção de Não apto), visando ava-
liar as condições físicas e psíquicas dos candidatos, tendo em vista
determinar a sua aptidão para o exercício da função da carreira de
polícia municipal.

4.4 � Entrevista profissional de selecção, visando avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, e em que serão considerados
como parâmetros relevantes a postura física e comportamental, a
expressão verbal, a sociabilidade, a experiência, o espírito crítico e
a maturidade do candidato.

4.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

5 � Programa das provas:

Novas atribuições municipais com reflexo na actividade da
polícia municipal � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime de contra-ordenações � Decreto-Lei n.º 244/95, de
14 de Setembro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro.

6 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de
Março, Decreto-Lei n.º 40/2000, de 17 de Março, Portarias n.os 247-
-A/2000, de 8 de Maio, e 247-B/2000, de 8 de Maio, Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Ou-
tubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

7 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido pelo
prazo de um ano a contar da data da publicação da lista de classifi-
cação final, sendo que, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão, neste prazo, ser
providos todos ou alguns dos lugares vagos existentes à data da sua
abertura.

8 � Local de trabalho � área do município de Sintra.
9 � Requisitos de admissão ao concurso:
9.1 � Os requisitos gerais constantes no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são os seguintes:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

9.2 � Requisitos especiais � são requisitos especiais de admis-
são, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 39/2000, de 17 de Março, a posse do 12.º ano de escolaridade ou
equivalente, e aprovação em estágio com classificação não inferior
a Bom (14 valores).

10 � Forma de ingresso � regime de estágio:
10.1 � A admissão a estágio far-se-á de entre indivíduos habili-

tados com o 12.º ano de escolaridade ou equivalente e que reúnam
os requisitos gerais e específicos de provimento, de idade inferior a
28 anos à data do encerramento do prazo da candidatura, dando-se
preferência, em caso de igualdade de circunstâncias, àqueles que ti-
verem prestado serviço militar nas forças armadas em regime de
voluntariado ou contrato pelo período de um ano.

10.2 � O estágio, com carácter probatório, terá a duração de um
ano, e inclui a frequência, com aproveitamento, de um curso de
formação, que conterá obrigatoriamente módulos de natureza admi-
nistrativa, cívica e profissional específica, com a duração de um
semestre, a ministrar conjuntamente pelo Centro de Estudos e For-
mação Autárquica e pela Escola Prática de Polícia, sendo dispensa-
dos da sua frequência os candidatos que comprovem ter frequentado,
com aproveitamento, o curso referido.

10.3 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,

conforme o candidato já possua ou não nomeação definitiva na fun-
ção pública.

10.4 � A não obtenção de aproveitamento no curso de forma-
ção a realizar, bem como no final do estágio, implica o regresso do
estagiário ao lugar de origem ou a imediata rescisão do contrato,
sem direito a qualquer indemnização, consoante se trate de indiví-
duos providos, ou não, definitivamente.

10.5 � Os estagiários aprovados e que se encontrem dentro das
vagas serão providos a título definitivo nos lugares vagos de agente
municipal de 2.ª classe, contando o tempo de estágio para efeitos de
promoção e progressão na categoria de ingresso na carreira.

11 � Prazo para apresentação das candidaturas � 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

12 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra e entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Secção de Expediente e
Arquivo desta Câmara Municipal, sita no Largo do Dr. Virgílio Horta,
2714-501 Sintra, devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data de emissão do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e
código postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal.

13 � Com os requerimentos deverão ser apresentados os documen-
tos seguintes:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão a concurso (fotocópia do bilhete de identidade, do-
cumento comprovativo do cumprimento do serviço mili-
tar, certificado de sanidade para o exercício de funções
públicas emitido pela autoridade sanitária da respectiva área
de residência e certificado de registo criminal);

b) Certificado ou documento comprovativo das habilitações
literárias ou profissionais;

c) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar: iden-
tificação pessoal, habilitações literárias, qualificações
profissionais (formação profissional, estágios praticados
e trabalhos efectuados) e experiência em áreas funcio-
nais específicas, principais actividades desenvolvidas e em
que períodos.

14 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea a) do n.º 13, desde que os candidatos declarem no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos de admissão
previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 9.1.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis dentro do prazo fixado no presente aviso
de abertura determina a exclusão do concurso.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

16 � As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classifica-
ção final serão publicitadas nos termos e de acordo com o disposto
nos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.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,
sendo afixadas, quando seja caso, no Departamento de Recursos
Humanos, sito na Rua do Dr. Alfredo Costa, 7, 2710-524 Sintra.

17 � Constituição do júri:

Presidente � comandante do Serviço de Polícia Municipal, sub-
-comissário Luís Manuel Carvalho da Silva.

Vogais efectivos:

Técnico superior de gestão de 2.ª classe (Gestão de Recur-
sos Humanos), Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias de
Sousa, que substituirá o presidente nas suas faltas e im-
pedimentos.

Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo da Cruz.

Vogais suplentes:

Técnico de 2.ª classe (Gestão de Recursos Humanos), Maria
Manuela Monteiro.

Técnico superior de serviço social de 2.ª classe, Dr.ª Isa-
bel Alexandra Araújo Palma Pelina.
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18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

7 de Junho de 2002. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 18-P/2002, de 28 de
Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Moderniza-
ção Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

3000059867

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Aviso

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despa-
cho do presidente da Câmara Municipal de 28 de Maio de 2002,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
assistente administrativo especialista, pertencente ao grupo de
pessoal administrativo.

2 � Prazo � o prazo de apresentação de candidaturas é de 10 dias
úteis, contados a partir da data de publicação do respectivo aviso de
abertura de concurso no Diário da República, nos termos da alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

3 � Validade do concurso � o presente concurso é válido para a
vaga posta a concurso, nos termos do n.º 4 do artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, esgotando-se com o seu preenchi-
mento.

4 � O concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de
18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as
respectivas alterações, 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por
remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), 175/98, de
2 de Julho, e demais legislação aplicável.

5 � Vencimento � o que resultar do novo posicionamento na
escala indiciária, em função do índice e escalão detidos pelos candi-
datos, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro, e anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e as condições de trabalho e regalias sociais são as vigen-
tes para os funcionários e agentes da administração local.

6 � O local de trabalho é na área do município de Soure.
7 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 38/88,

SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

8 � Requisitos de admissão:
8.1 � Requisitos gerais � os constantes no artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
8.2 � Requisitos especiais � os mencionados na alínea a) do

n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

9 � Apresentação de candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Soure, po-
dendo ser utilizado papel de formato A4 ou modelo próprio exis-
tente nesta Câmara Municipal, devendo ser entregues pessoalmente
na Secção de Pessoal, ou enviadas pelo correio, com aviso de recep-
ção, para a Câmara Municipal de Soure, 3130 Soure, até ao último
dia do prazo estabelecido no presente aviso.

9.2 � Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, estado civil,
filiação, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte fiscal e residência completa);

b) Habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigi-
das para o desempenho do cargo;

c) Todos os candidatos deverão proceder à indicação da cate-
goria que possuem, serviço a que pertencem, natureza do
vínculo, tempo de serviço efectivo na categoria na carreira
e na função pública, e qual a classificação de serviço dos
últimos três anos;

d) Quaisquer circunstâncias que se reputem necessárias à apre-
ciação do seu mérito, devendo, neste caso, apresentar do-
cumentos que comprovem tais requisitos, sob pena de não
serem consideradas.

9.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Declaração autenticada pelo serviço ou organismo de ori-
gem, da qual conste, de forma inequívoca, a natureza do
vinculo, a categoria que detém e a respectiva antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública;

b) Fotocópias do bilhete de identidade e número de contribuinte;
c) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado;
d) Quaisquer outros documentos comprovativos das circuns-

tâncias indicadas como relevantes para apreciação do mé-
rito, designadamente a frequência de cursos de formação.

As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
Será dispensada a apresentação dos documentos comprovativos

dos requisitos gerais previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem no requerimento, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram re-
lativamente a cada um dos referidos requisitos.

9.4 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal privati-
vo da Câmara Municipal de Soure são dispensados da apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos exigidos para a ad-
missão ao concurso, desde que os mesmos constem do respectivo
processo individual, com excepção do mencionado na alínea c) do
n.º 9.3 do presente aviso.

10 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos serão
as seguintes:

10.1 � AC = avaliação curricular:

AC =
 (1 × HL) + (1 × EP) + (1 × CS) + (1 × FQP)

4
em que:

HL = habilitações literárias:

a) Habilitações literárias exigidas para o efeito � 16 va-
lores;

b) Habilitações de grau superior à anteriormente referi-
da � 20 valores.

EP = experiência profissional:

a) Tempo de serviço na categoria:

Mais de 3 anos � 10 valores,
Mais de 8 anos � 15 valores;
Mais de 12 anos � 20 valores.

b) Tempo de serviço na carreira:

Mais de 5 anos � 10 valores;
Mais de 10 anos � 15 valores;
Mais de 15 anos � 20 valores.

A contagem do tempo de serviço será feita em anos completos
(1 ano = 365 dias).

A pontuação deste item é obtida através da média aritmética sim-
ples.

Os resultados obtidos em cada factor de ponderação serão sempre
graduados de 0 a 20 pontos.

CS = classificação de serviço � a determinar com base nas clas-
sificações obtidas nos anos relevantes para efeito de admis-
são a concurso e pontuar-se-á de acordo com o seguinte cri-
tério:

Três menções finais de Muito bom � 20 valores;
Duas menções finais de Muito bom e uma de Bom � 16 va-

lores;
Uma menção final de Muito bom e duas de Bom � 14 va-

lores,
Três menções finais de Bom � 12 valores.

FQP = formação e qualificação profissional � neste campo
serão avaliadas as acções de formação, aperfeiçoamento pro-
fissional e qualificação, relacionadas com a relação funcional
do lugar a prover:

Cursos ou acções de formação com duração inferior a uma
semana e até um mês � 1 valor;

Cursos ou acções de formação de duração superior a um
mês � 2 valores.
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Os resultados obtidos em cada factor de ponderação serão sempre
graduados de 0 a 20 valores.

10.2 � Prova de entrevista profissional de selecção � este fac-
tor será pontuado de 0 a 20 valores, seguindo o critério relativo à
opinião formada pelo júri sobre a adequação do perfil dos candida-
tos, que avalia:

a) Qualidade da experiência profissional � considerará o ní-
vel de desenvolvimento e variedade de conhecimentos pro-
fissionais apreendidos no exercício efectivo das funções
desempenhadas em actividades anteriores ao presente con-
curso e a sua utilidade para o exercício das funções a que
concorre;

b) Capacidade de expressão e fluência verbais � procurará
medir a corrente do pensamento manifestada através da
linguagem oral, seu caudal, transparência de ideias e sequên-
cia lógica de raciocínio;

c) Motivações e interesses � procurará avaliar a natureza, in-
tensidade e permanência das motivações, interesses e gos-
tos, bem como a integração no meio sócio-profissional, atra-
vés da sondagem dos objectivos profissionais dos candidatos;

d) Sentido crítico � apreciará as opções tomadas e respecti-
va fundamentação e capacidade de argumentação perante
cenários hipotéticos ou reais, bem como o equacionar de
factos e acontecimentos de nível profissional ou geral.

A entrevista profissional de selecção será classificada de acordo
com os seguintes níveis:

Favorável preferencialmente � 19 a 20 valores;
Bastante favorável � 15 a 18 valores;
Favorável � 10 a 14 valores;
Satisfatório com reservas � 5 a 9 valores;
Desfavorável � 0 a 4 valores.

Em caso algum, os factores mencionados no programa das provas
poderão exceder os 20 valores.

11 � A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação final inferior a 9,5 valores:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

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

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, que serão faculta-
das aos candidatos sempre que solicitadas.

13 � Os candidatos admitidos a concurso serão convocados para
a realização da prova de entrevista profissional de selecção, nos
termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final dos concorrentes serão afixadas no átrio dos Paços
do Município, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, con-
forme as situações previstas nos artigos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

16 � Composição do júri:

Presidente � António José Martinho dos Santos Mota, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Ana Maria dos Santos Costa Treno, vereadora.
Américo Ferreira Nogueira, vereador.

Vogais suplentes:

Fernando Afonso dos Anjos Silva, director de departamento.
Dr. Marcus Vinicius da Conceição Tralhão, director de

departamento.

5 de Junho de 2002. � O Vereador, Américo Nogueira.
3000059612

Edital

Para os devidos efeitos se torna público que, em virtude de não
ter tomado posse no prazo estipulado no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, fica sem efeito o despacho de nome-
ação respeitante a Mário José Nunes Ferreira, no cargo de pedreiro,
publicado no Diário da República, n.º 51, de 1 de Março do corren-
te ano.

28 de Maio de 2002. � O Vereador, Américo Nogueira.
3000059608

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Reclassificação profissional

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para cumprimento do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, faz-se públi-
co que, por despacho de 20 de Maio corrente, procedi à reclassifica-
ção profissional do funcionário António Pereira de Carvalho, da
categoria de auxiliar administrativo para a categoria de técnico de
2.ª classe (generalista), do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal. A referida reclassificação opera-se em comissão de serviço ex-
traordinária, pelo período de um ano.

O nomeado fica posicionado no 1.º escalão, índice 285, da carrei-
ra de pessoal técnico, categoria de técnico de 2.ª classe (generalista),
a que corresponde o montante de 884,44 euros, conforme disposto
no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea c) do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso.

22 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Defensor Oli-
veira Moura. 1000085683

Aviso

Reclassificação profissional

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para cumprimento do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, faz-se públi-
co que, por despacho de 20 de Maio corrente, procedi à reclassifica-
ção profissional da funcionária Cristina Madalena Felgueiras Cristi-
no, da categoria de auxiliar de serviços gerais para a categoria de
auxiliar de acção educativa, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal. A referida reclassificação opera-se em comissão de ser-
viço extraordinária, pelo período de seis meses.

A nomeada fica posicionada no 1.º escalão, índice 137, da carrei-
ra de pessoal auxiliar, categoria de auxiliar de acção educativa, a que
corresponde o montante de 425,15 euros, conforme disposto no De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos da
alínea c) do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

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

22 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Defensor Oli-
veira Moura. 1000085686

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares de canalizador principal � dotação global

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 26 de Abril de 2002 e no uso da competência que me é conferida
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pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, para o lugar em epígrafe, os candidatos aprovados no refe-
rido concurso:

João Paulo Martins Soares Silva.
José Francisco da Glória Boto.
Maurício José Cintra de Sousa.

Mais se torna público que os referidos candidatos devem tomar
posse dos lugares nos 20 dias a contar da publicação deste aviso no
Diário da República. (Isento de visto 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.)

29 de Abril de 2002. � O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 1000085525

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de sete lugares de cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 23 de Maio de 2002 e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, por urgente conveniência de serviço, para os lugares em
epígrafe, com efeitos a partir do próximo dia 1 de Junho, os candi-
datos aprovados no referido concurso, abaixo mencionados:

Carlos Manuel do Rio Batista.
José Fernando dos Ramos Cabrita.
Vítor Manuel Simões Henriques.
Nelson Afonso Barata,
Valter Henrique Leal Boto.
Luís Manuel dos Santos Vieira.
Célia Maria Moreira Ricardo.

 (Isento de visto 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.)

24 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 1000085527

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de técnico profissional de 2.ª classe, área de
secretariado e administração.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Maio de 2002 e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, por urgente conveniência de serviço, para os lugares em
epígrafe, com efeitos a partir do próximo dia 11 de Junho, os can-
didatos aprovados no referido concurso, abaixo mencionados:

Andreia Sofia Cintra Beles Henriques.
Telma Maria Bravo Martins Arantes.

 (Isento de visto 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.)

27 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 1000085548

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 21/02

Abertura de concurso interno de acesso
para três lugares de técnico profissional de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despa-
cho de 11 de Abril de 2002, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
concurso interno de acesso para três lugares de técnico profissional
de 1.ª classe do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares
postos a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � aquele onde os funcionários estão a exercer fun-
ções.

5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 27 de
Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

O ordenamento final dos candidatos será feito através da aplica-
ção da fórmula que se segue, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

CF =
 AC + EPS

2
sendo:

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

Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candidatos na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respecti-
vo currículo profissional, em cujo âmbito serão considerados e pon-
derados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

AC =
 (2 × CS) + (2 × HL) + (1,5 × EP) + (0,5 × FP)

6

sendo:

AC = avaliação curricular;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

a) Classificação de serviço � será efectuada a média da classifi-
cação dos anos relevantes para o efeito, efectuando-se a correspon-
dência dessa média para a escala de 0 a 20 valores, como segue:

10 pontos � 20 valores;
9 pontos � X valores.

b) Habilitações literárias:

Mínima exigida � 19 valores;
Habilitações de grau superior � 20 valores.

c) Experiência profissional � a determinação da experiência pro-
fissional será efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)

3

d) Formação profissional � para determinação da formação pro-
fissional serão avaliados os cursos que pela sua natureza técnica acres-
cem à habilitação base ou outras acções de formação profissional,
com ou sem avaliação, em que o concorrente tenha participado como
formando ou formador e que estejam ligados com a área funcional
do lugar a prover, devidamente comprovados, desde a data em que
ocorreu a última promoção.

Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos em função das exigências do cargo
a desempenhar, tem a duração de quinze minutos, sendo comunica-
do aos candidatos em tempo útil a data, hora e local da mesma.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso.

8 � Formalização � o interessado deverá utilizar, sob pena de
exclusão, requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Re-
cursos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do
candidato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residên-
cia (rua e número, código postal e localidade), número de telefone,
data de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata, e
declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das
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alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompa-
nhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração, passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

9 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçados à Divisão Municipal de Recursos Hu-
manos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Avenida da Re-
pública, 4430 Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro do
prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido
até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

10 � A relação de candidatos e a lista de classificação final será
afixada para consulta na vitrina do corredor de acesso à Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

11 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a interpor
no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara Municipal,
de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � Dando cumprimento ao despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-
ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

13 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o director municipal de Administração Geral,
Dr. A. Carlos Sousa Pinto.

Vogais efectivos:

O vereador António Augusto Guedes Barbosa, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e a
directora municipal de Planeamento e Gestão Financei-
ra, Dr.ª Manuela Fernanda da Rocha Garrido e Castro.

Vogais suplentes:

A chefe de Divisão Municipal de Recursos Humanos,
Dr.ª Maria Alexandra Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro, e
o director de Departamento Municipal de Salubridade Pú-
blica e Ambiente, engenheiro Carlos Manuel Duarte
Oliveira.

23 de Maio de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059340

Aviso

Concursos públicos para provimento
de cargos dirigentes

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal exarado em 23 de Maio de 2002,
foram extintos os processos de concursos para provimento de car-
gos dirigentes para director de Departamento Municipal de Desenvol-
vimento Económico e Social, director de Departamento Municipal
de Planeamento Urbanístico, director de Departamento Municipal
de Habitação e Urbanismo, director de Departamento Municipal de
Salubridade Pública e Ambiente, chefe de Divisão Municipal de Pla-
neamento Integrado, chefe de Divisão Municipal de Fiscalização,
chefe de Divisão Municipal de Urbanismo, chefe de Divisão Munici-
pal de Oficinas Municipais, chefe de Divisão Municipal de Educação
e Ensino, chefe de Divisão Municipal dos Serviços Municipais de
Habitação, chefe de Divisão Municipal de Trânsito, chefe de Divi-
são Municipal de Acção Cultural, chefe de Divisão Municipal de Sa-
lubridade Pública, director de projecto municipal de Programa Espe-

cial de Realojamento, director do projecto municipal do Projecto
Integrado para Desenvolvimento da Orla Marítima, nos termos do
artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo.

23 de Maio de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059344

Aviso n.º 23/02

Concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico superior economista estagiário

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
vereador por delegação de competências desta Câmara Municipal
proferido em 13 de Maio de 2002, está aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, concurso externo de ingresso para um lugar de técnico superi-
or economista estagiário do quadro do pessoal desta autarquia, no
âmbito da aplicação da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decretos-
-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, 265/88, de 28 de Julho (artigo 5.º), 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido para o lugar exis-
tente e cessa com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � escalão 1, índice 310 (962,02 euros).
4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-

cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialização e formação básica de nível de licenciatura em
Economia.

5 � Serviço a que se destina � Direcção Municipal de Gestão
Financeira.

6 � Local de prestação de trabalho � o local de prestação de
trabalho abrangerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

7 � Requisitos de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir curso superior que confira o grau de licenciatura em

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de entrevista profissional de selecção, avaliação curricular e
prova de conhecimentos teóricos gerais e específicos escrita.

O ordenamento final dos candidatos será resultante da aplicação
da fórmula a seguir indicada, traduzida na escala de 0 a 20 valores:

CF =
 EPS + AC + PCTGE

3
sendo:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
PCTGE = prova de conhecimentos teóricos gerais e específicos.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constará de acta de reunião de júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

Programa de provas

Entrevista profissional de selecção, que terá a duração de quinze
minutos, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objecti-
va e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

Avaliação curricular, em cujo âmbito serão considerados e ponde-
rados os factores a seguir enunciados pela seguinte forma:

AC =
 2HL + 3FPC + 5EP

10
sendo:

HL = habilitação académica de base, onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;
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FPC = formação profissional complementar, onde se pondera-
rão as acções de formação e aperfeiçoamento profissional
relacionadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

EP = experiência profissional em que se ponderará o tempo de
serviço efectivo de funções desempenhadas na área de acti-
vidade deste concurso.

Prova de conhecimentos, que terá a duração de uma hora e trinta
minutos, versará sobre o conhecimento das seguintes matérias:

Conhecimentos gerais:

1) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto
Disciplinar;

2) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alte-
rações da Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-
-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio � Regime de Férias,
Faltas e Licenças;

3) Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro �
Código do Procedimento Administrativo;

4) Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto � Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro;

5) Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto � Regime Jurídico da
Tutela Administrativa.

Conhecimentos específicos:

1) Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, rectificada pela declara-
ção n.º 13/98, de 25 de Agosto;

2) Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de
Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
Abril;

3) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, rectificada pela decla-
ração n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro � estabelece o
quadro de competências, regime jurídico de funciona-
mento dos órgãos de municípios e freguesias.

9 � Marcação das provas � a data e o local da entrevista e das
provas serão definidos oportunamente e comunicados em tempo útil
aos candidatos.

10 � Formalização � os interessados deverão utilizar, sob pena
de exclusão, requerimento-tipo, a obter na Divisão Municipal de Re-
cursos Humanos para o efeito, no qual deverá constar o nome do
candidato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residên-
cia (rua e número, código postal e localidade), número de telefone,
data de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se candidata, de-
claração, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, da si-
tuação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das alí-
neas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
assinatura.

11 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados do curriculum vitae, devidamente comprovado, e fotocó-
pia do certificado de habilitações, bilhete de identidade e cartão de
contribuinte, sob pena de exclusão.

12 � Para efeitos de admissão a concurso os candidatos com grau
de incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % devem de-
clarar no requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar as respec-
tivas capacidades de comunicação e expressão, sendo dispensada a
apresentação imediata de documento comprovativo.

13 � Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser
entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta re-
gistada com aviso de recepção, endereçados à Divisão Municipal
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
Rua Álvares Cabral, 4430-017 Vila Nova de Gaia. Consideram-se
entregues dentro do prazo os requerimentos cujo aviso de recep-
ção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua
apresentação.

14 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na vitrina do corredor de acesso à Divisão Municipal de
Recursos Humanos.

15 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara
Municipal.

16 � Dando cumprimento ao despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro da Reforma do Estado e da Administra-

ção Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que, em cumpri-
mento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

17 � O júri deste concurso, que será o mesmo do estágio, terá a
seguinte constituição:

Presidente � directora municipal de Gestão Financeira,
Dr.ª Manuela Fernanda da Rocha Garrido e Castro.

Vogais efectivos:

Director municipal de Administração Geral, Dr. António
Carlos Sousa Pinto, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e a técnica superior economista
assessora principal, Dr.ª Maria José Cunha Baganha.

Vogais suplentes:

Técnica superior jurista principal, Dr.ª Maria Alexandra
Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro, e a técnica superior
economista de 1.ª classe, Dr.ª Ana Paula Amorim Mo-
reira Guedes.

18 � O estágio terá a duração de um ano.
19 � A avaliação e a classificação final dos estagiários terá em

atenção o relatório do estágio e a classificação obtida durante o
período de estágio, traduzidas na escala de 0 a 20 valores.

20 � O ingresso na categoria de base da carreira a concurso de-
pende da aprovação em estágio com a classificação não inferior a
Bom (14 valores).

29 de Maio de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Nelson Henriques Queiroz. 3000059347

Aviso

Director Municipal de Assuntos Jurídicos

Torna-se público que foi nomeado, em comissão de serviço, por
três anos, para o cargo de director municipal de Assuntos Jurídicos,
o técnico superior jurista assessor principal, Dr. Rui Fernando de
Oliveira Guedes Maia, com base no despacho do presidente de 8 de
Maio de 2002, que a seguir se transcreve:

Considerando:
Que foi publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Maio

de 2002, o novo Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, que prevê, na respectiva orgânica,
a existência da Direcção Municipal de Assuntos Jurídicos.

Que, de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o recruta-
mento para os cargos equiparados a director-geral, em que se inclui
o director municipal, é feito, por escolha, de entre dirigentes e as-
sessores ou titulares de categorias equiparadas da Administração Pú-
blica, para cujo provimento seja exigível uma licenciatura, que pos-
suam aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das
respectivas funções;

Que o licenciado em Direito, Rui Fernando de Oliveira Guedes
Maia, é actualmente técnico superior jurista assessor principal do
quadro de pessoal do município, que exerceu até ontem funções de
director de Departamento Municipal Jurídico da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia, e possui aptidão e experiência profissional,
resultante da posse de licenciatura e do provimento em categoria
adequada e ainda dos seguintes elementos curriculares relevantes para
a função:

1 � Exercício da advocacia desde 1980 com inscrição na Ordem
dos Advogados, desde igual data.

2 � Ingresso no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, como técnico superior de 2.ª classe, em Março de
1986.

3 � Desempenho das funções dirigentes seguintes:

Chefe da Divisão do Contencioso, de Abril de 1992 a Maio de
1999;

Director do Departamento Jurídico, desde Abril de 2001.

Assim:
Considerando que se encontram preenchidos os requisitos referi-

dos na lei, nomeio, em comissão de serviço, por três anos, nos ter-
mos do artigo 3.º e do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
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conjugados com o artigo 1.º e com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, como director municipal de
Assuntos Jurídicos, o licenciado em Direito, Rui Fernando de Olivei-
ra Guedes Maia, técnico superior jurista assessor principal, do qua-
dro do Município de Vila Nova de Gaia.

Nos termos do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, deve considerar-se a nomeação feita por ur-
gente conveniência de serviço.

6 de Junho de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059341

Aviso

Director Municipal de Património, Cultura e Ciência

Torna-se público que foi nomeado, em comissão de serviço, por
três anos, para o cargo de director municipal de Património, Cultu-
ral e Ciência, o licenciado Dr. Jorge Alves da Silva, que assegurará
também as funções inerentes ao cargo de director municipal de
Comunicação e Relações Públicas, de Relações Institucionais e Rela-
ções Externas, com base no despacho do presidente de 8 de Maio de
2002, ratificado em reunião de Câmara de 16 de Maio de 2001, que
a seguir se transcreve:

Considerando:
Que foi publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Maio

de 2002, o novo Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, que prevê, na respectiva orgânica,
a existência da Direcção Municipal de Património, Cultura e Ciên-
cia e da Direcção Municipal de Comunicação e Relações Públicas, de
Relações Institucionais e Relações Externas.

Que, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o recruta-
mento para os cargos equiparados a director-geral, em que se inclui
o director municipal, pode ser feito, por escolha, de entre indiví-
duos licenciados, vinculados ou não à Administração Pública, que pos-
suam aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das
respectivas funções;

Que o licenciado Jorge Alves da Silva, não estando vinculado à
administração pública, possui, não só licenciaturas, como aptidão e
experiência profissional adequadas ao exercício das respectivas fun-
ções, como se comprova elementos curriculares mais relevantes para
a função, a saber:

1 � Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa.

2 � Licenciatura pela Escola Superior de Cinema do Conservató-
rio Nacional de Lisboa.

3 � Professor das disciplinas de Semiótica e Análise da Escola
Superior de Cinema em Lisboa.

4 � Colaborador dos jornais: Tempo, Expresso, Semanário, In-
dependente, no sector cultural e meios de comunicação.

5 � Consultor da Rádio Comercial, director de marketing e co-
municação na RDP, E. P.

6 � Director de Programas da RDP, E. P.
7 � Assessor principal do conselho de administração da RDP, E. P.
8 � Director de Comunicação da REDAL, Empresa de Distribui-

ção de Água e Electricidade de Rabat, Marrocos.
Assim:
1 � Atenta a urgência em proceder de imediato ao provimento

dos cargos em causa, não sendo possível reunir extraordinaria-
mente a Câmara e considerando que se encontram preenchidos os
demais requisitos referidos na lei, ao abrigo no disposto no n.º 3 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, autorizo a no-
meação e nomeio, em comissão de serviço por três anos, nos
termos do artigo 3.º e do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugados com o artigo 1.º e com os n.os 1 e 2 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, como
director municipal de Património, Cultura e Ciência, o licenciado
Jorge Alves da Silva, que assegurará também as funções inerentes
ao cargo de director municipal de Comunicação e Relações Públi-
cas, de Relações Institucionais e Relações Externas, enquanto este
não for provido.

Nos termos do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, deve considerar-se a nomeação feita por ur-
gente conveniência de serviço.

6 de Junho de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059342

Aviso

Director Municipal de Administração Geral

Torna-se público que foi nomeado, em comissão de serviço, por
três anos, para o cargo de director municipal de Administração Ge-
ral, o técnico superior jurista assessor principal, Dr. António Carlos
Sousa Pinto, com base no despacho do presidente de 8 de Maio de
2002, que a seguir se transcreve:

Considerando:
Que foi publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Maio

de 2002, o novo Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, que prevê, na respectiva orgânica,
a existência da Direcção Municipal de Administração Geral.

Que, de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o recruta-
mento para os cargos equiparados a director-geral, em que se inclui
o director municipal, é feito, por escolha, de entre dirigentes e as-
sessores ou titulares de categorias equiparadas da Administração Pú-
blica, para cujo provimento seja exigível uma licenciatura, que pos-
suam aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das
respectivas funções;

Que o licenciado em Direito, António Carlos Sousa Pinto, é actu-
almente técnico superior jurista assessor principal do quadro de pes-
soal do município, que exerceu até ontem funções de director muni-
cipal de Administração Geral, e que possui aptidão e experiência
profissional, resultante da posse de licenciatura e do provimento em
categorias adequadas e ainda dos seguintes elementos curriculares
relevantes para a função:

1 � Exercício de funções públicas como professor do ensino se-
cundário durante um ano lectivo e como técnico superior da admi-
nistração pública há 13 anos.

2 � Desempenho das funções dirigentes seguintes:

Director do Departamento Administrativo e Financeiro da
Câmara Municipal de Penafiel, Abril de 1990 a Novembro
de 1991;

Director do Serviço Sub-Regional do Porto do Centro Regional
de Segurança Social do Norte (equiparado a subdirector ge-
ral), Fevereiro de 1994 a Junho de 1996;

Director do Departamento Administrativo e Financeiro da
Câmara Municipal de Penafiel, de Junho de 1996 a Abril de
1998;

Chefe de Divisão de Recursos Humanos, em regime de substi-
tuição, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em Abril
de 1998;

Director de Departamento Administrativo e Financeiro da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, desde Abril de 1998 a
Maio de 2000;

Director Municipal de Administração Geral, da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, desde Maio de 2000.

3 � Exercício de funções como adjunto do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares, no XII Governo Constitucional, de
Novembro de 1991 a Fevereiro de 1994.

4 � Exercício de funções notariais privativas do município de
Penafiel de Abril de 1990 a Novembro de 1991 e de Junho de 1996 a
Abril de 1998, e do município de Vila Nova de Gaia, desde Abril de
1998.

5 � Ministrou formação profissional nas áreas administrativas e
financeira, nomeadamente nos módulos de «Lei das Finanças Lo-
cais» (pela CCRN em parceria com o IEFP) e «Processo de Contra-
-Ordenações» (pelo IGAP).

6 � Condecorado com a medalha de bons serviços, da Cruz Ver-
melha Portuguesa, em 1997.

Assim:
Considerando que se encontram preenchidos os requisitos referi-

dos na lei, nomeio, em comissão de serviço, por três anos, nos ter-
mos do artigo 3.º e do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
conjugados com o artigo 1.º e com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, como director municipal de
Administração Geral, o licenciado em Direito, António Carlos Sousa
Pinto, técnico superior jurista assessor principal, do quadro do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia.

Nos termos do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, deve considerar-se a nomeação feita por ur-
gente conveniência de serviço.

6 de Junho de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059343
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Aviso

Director Municipal de Ordenamento do Território,
Urbanismo, Paisagem Urbana e Ambiente

Torna-se público que foi nomeado, em comissão de serviço, por
três anos, para o cargo de director municipal de Ordenamento do
Território, Urbanismo, Paisagem Urbana e Ambiente, o engenheiro
civil assessor principal, engenheiro João Fernando Sampaio Mota e
Silva, com base no despacho do presidente de 8 de Maio de 2002,
que a seguir se transcreve:

Considerando:
Que foi publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Maio

de 2002, o novo Regulamento dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, que prevê, na respectiva orgânica,
a existência da Direcção Municipal de Ordenamento do Território,
Urbanismo, Paisagem Urbana e Ambiente.

Que, de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o recruta-
mento para os cargos equiparados a director-geral, em que se inclui
o director municipal, é feito, por escolha, de entre dirigentes e as-
sessores ou titulares de categorias equiparadas da Administração Pú-
blica, para cujo provimento seja exigível uma licenciatura, que pos-
suam aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das
respectivas funções;

Que o licenciado em Engenharia Civil, João Fernando Sampaio
Mota e Silva, é actualmente engenheiro civil assessor principal do
quadro de pessoal do município, que exerceu até ontem funções de
director de Departamento Municipal de Obras e Oficinas, Habitação
e Urbanismo, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e possui
aptidão e experiência profissional, resultante da posse de licenciatu-
ra e do provimento em categoria adequada e ainda dos seguintes
elementos curriculares relevantes para a função:

1 � Exercício de funções públicas como professor provisório do
4.º grupo do ensino preparatório durante um ano lectivo e como
técnico superior da Administração Pública há 26 anos.

2 � Desempenho das funções dirigentes seguintes:

Chefe da Divisão de Obras Municipais, da Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, de Fevereiro de 1987 a Novembro de 1989;

Responsável pela Divisão de Educação e Ensino, na Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, de Janeiro de 1991 a Feve-
reiro de 1992;

Director do Departamento de Obras e Oficinas, da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, de Fevereiro de 1992 a
Dezembro de 1995 e desde Janeiro de 1998;

Em 1998, assegurou também as funções de chefe da Divisão de
Fiscalização;

De Março de 1999 a Maio de 2000 assegurou também funções
de director do Departamento Municipal de Habitação e Ur-
banismo;

Desde Maio de 2000 tem vindo a assegurar as funções de Di-
rector Municipal de Obras e Oficinas, Habitação e Urbanis-
mo, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

3 � Responsável pelo Sector de Infra-Estruturas de Loteamen-
tos, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, de Janeiro de 1980 a
1983.

4 � Colaborador no Gabinete de Projectos, na elaboração de pro-
jectos de betão armado, na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
entre 1983 e 1984.

5 � Responsável pelo Sector de Obras Municipais por Adminis-
tração Directa, na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, entre
1984 e 1987.

6 � Exercício de funções docentes na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, em 1976, e no Instituto
Superior de Engenharia do Porto durante oito anos.

Assim:
Considerando que se encontram preenchidos os requisitos referi-

dos na lei, nomeio, em comissão de serviço, por três anos, nos ter-
mos do artigo 3.º e do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
conjugados com o artigo 1.º e com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, como director municipal de
Ordenamento do Território, Urbanismo, Paisagem Urbana e Ambi-
ente, o licenciado em Engenharia Civil João Fernando Sampaio Mota
e Silva, engenheiro civil assessor principal, do quadro do Município
de Vila Nova de Gaia.

Nos termos do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,

de 24 de Novembro, deve considerar-se a nomeação feita por ur-
gente conveniência de serviço.

6 de Junho de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059345

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 28 de Maio de 2002, foi nomeada,
nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, Susana Alexandrina Nogueira Santos, para a categoria de
engenheiro civil de 2.ª classe, escalão 1, índice 400, da tabela de
vencimento, na sequência da aprovação em estágio. resultante do
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 230, de 4 de Outubro de 2000, devendo aceitar a referida
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

Isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

29 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo Telmo
Antunes Ferreira. 3000059429

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANTARILHA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar de serviços gerais

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 266, de 16 de Novembro de 2001,
se torna público que, por deliberação desta Junta de Freguesia de 31 de
Maio de 2002, foi nomeada para o referido lugar a seguinte candidata:

Luísa Faustino Martins Rodrigues.

A candidata nomeada deverá proceder à aceitação da nomeação
no prazo de 20 dias após a publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Junho de 2002. � O Presidente da Junta, João José Palma
dos Santos. 1000085553

JUNTA DE FREGUESIA DE ATOUGUIA DA BALEIA

Aviso

Concurso externo de provimento de um lugar
de cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos se faz público que, na sequência do con-
curso cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 62, de 14 de Março de 2002, esta Junta, por delibera-
ção de 4 de Junho de 2002, nomeou para o lugar de cantoneiro de
limpeza o candidato Tarcísio Jesus Santos.

Mais se torna público que o referido candidato deverá tomar pos-
se do cargo nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente avi-
so no Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

5 de Junho de 2002. � O Presidente da Junta, Manuel Machado
Chagas. 1000085554

JUNTA DE FREGUESIA DE CORTIÇADAS DE LAVRE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de coveiro

1 � Para os devidos efeitos se torna público e para cumprimento
da Junta de Freguesia de Cortiçadas de Lavre, concelho de Montemor-
-o-Novo, tomada na reunião ordinária realizada no dia 11 de Janei-
ro de 2002, se encontra aberto por um prazo de 10 dias úteis con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de coveiro do quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.
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2 � O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é válido apenas para o lugar posto a concurso,
esgotando-se com o seu preenchimento do candidato classificado.

4 � Conteúdos funcionais � os constantes do Despacho n.º 38/
88 da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território na alínea e), n.º 20, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � O local de trabalho será na área da freguesia de Cortiçadas
de Lavre e ao lugar a concurso cabe o vencimento corresponden-
te ao índice 150, escalão 1, da respectiva categoria nos termos
da tabela de remunerações dos funcionários e agentes da Admi-
nistração Pública, anexa ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

6 � São condições de admissão � só podem ser admitidos a con-
curso os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais de admissão:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória.
7 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, dirigido à presidente da Junta
de Freguesia de Cortiçadas de Lavre, o qual, bem como a documen-
tação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nes-
ta Câmara Municipal ou remetido pelo correio e constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número, data e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte e residência completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que concorre, bem como o

número, data e série do Diário da República em que o
presente aviso foi publicado.

8 � Será ainda dispensada a apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 6 do presente aviso, desde que os candidatos declarem no reque-
rimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situ-
ação precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos.

8.1 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer outros
elementos que considerem relevantes para apreciação do seu méri-
to, desde que devidamente comprovados.

9 � Métodos de selecção a utilizar:
9.1 � Prova de conhecimentos práticos, com duração de duas

horas, que constará na abertura de uma sepultura, no cemitério de
Cortiçadas de Lavre.

9.2 � Classificação final � para a elaboração da lista de classifi-
cação final será adaptada a escala de 0 a 20 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação das provas práti-
cas, bem como o sistema de classificação final, constarão de actas
do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que o soli-
citarem.

10.1 � A relação dos candidatos admitidos ao concurso, bem como
a lista de classificação final dos concorrentes, serão afixadas, para
consulta, no edifício sede da Junta de Freguesia de Cortiçadas de Lavre
ou enviadas para publicação no Diário da República, 3.ª série, de
acordo com a situações previstas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � Ana Maria Fernandes Catarino, presidente da Jun-
ta de Freguesia de Cortiçadas de Lavre.

1.º vogal efectivo � Joaquim Jorge Lameiras Pascoal, assisten-
te administrativo especialista do quadro da Junta de Freguesia
de Cortiçadas de Lavre.

2.º vogal efectivo � José Fortunato, tesoureiro da Junta de
Freguesia de Cortiçadas de Lavre.

1.º vogal suplente � Manuel João, cantoneiro de limpeza do
quadro da Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira.

2.º vogal suplente � Leonel José Gaitas, operário principal do
quadro da Junta de Freguesia de Lavre.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

3 de Junho de 2002. � A Presidente da Junta, Ana Maria Fer-
nandes Catarino. 1000085717

JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE SALVATERRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de tractorista

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia em 5 de Junho último, foi nomeado para o lugar
de tractorista o único candidato, António Maria de Oliveira Filipe.

A presente nomeação surte efeitos a partir de 6 de Junho de 2002.

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Junta, Firmino Casaca
da Silva Frade. 1000085693

JUNTA DE FREGUESIA DE LOUSA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares para cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 4 de
Junho de 2002, e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, foi determinado abrir concurso externo de ingresso para ad-
missão de dois lugares para cantoneiros de limpeza, existente no
quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República.

Do total do número de lugares, um é reservado para o candidato
portador de deficiência de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

A remuneração será correspondente ao índice 150 da escala indi-
ciária para carreiras do regime geral da função pública, actualmente
no valor de 465,50 euros.

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se constar:

1 � O concurso é de provimento, válido para as vagas postas a
concurso.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes re-
quisitos:

2.1 � Gerais:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2.2 � Habilitações literárias � escolaridade obrigatória.
3 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
3.1 � Métodos de selecção:

Prova prática � 50 %;
Entrevista � 50 %.

3.2 � Factores de ponderação:

Da entrevista:

Aptidões profissionais;
Apetência para novos conhecimentos;
Motivação.
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Programa da prova prática � utilização de todos os utensílios
(varrição e limpeza), para o desempenho das funções.

3.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmu-
la classificativa, constarão de actas do júri do concurso, que serão
facultadas aos candidatos que as solicitem.

4 � A candidatura deve ser formulada mediante requerimento, em
folha A4 ou em minuta própria existente na sede da Junta de Fre-
guesia, dirigida ao presidente da Junta de Freguesia, dela devendo
constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu e número fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-

ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal;

d) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente à
situação em que o requerente se encontra no que respeita a
cada um dos requisitos gerais mencionados.

4.1 � Os candidatos portadores de deficiência devem igualmente
declarar, sob compromisso de honra, o respectivo tipo e grau de in-
capacidade, quando igual ou superior a 60 %.

4.2 � O requerimento deve ser acompanhado da seguinte do-
cumentação:

a) Curriculum vitae;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea c) do n.º 4, sem o que as mesmas
não serão consideradas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

4.3 � O requerimento e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente na sede da Junta de Freguesia de Lousa, sita na
Rua do Major Rosa Bastos, 20-A, 2670-765 Lousa Lrs, ou remeti-
das pelo correio com aviso de recepção, expedidos até ao fim do
prazo fixado para a Junta de Freguesia de Lousa, Rua do Major Rosa
Bastos, 20-A, 2670-765 Lousa Lrs.

5 � O local de trabalho é na freguesia de Lousa.
6 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-

sificação final do concurso serão afixados na sede da Junta de Fre-
guesia.

Composição do júri:

Presidente � Constantino dos Santos Laranjeira, presidente da
Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

1.º Ana Clara Pedrosa Fernandes, secretária da Junta de
Freguesia, executivo.

2.º Jorge Marques, tesoureiro da Junta de Freguesia, execu-
tivo.

Vogal suplente � Dr. Luís Silvares Leitão, presidente da As-
sembleia de Freguesia.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

7 � Descrição sumária de funções � varrição de todos os arrua-
mentos existentes na freguesia, desinfecção e limpeza de sanitários
e fontanários, aplicação de herbicida, recolha de resíduos e trans-
porte dos mesmos, as providências necessárias com vista à regulari-
zação de todo o tipo de situações inerentes à categoria, para este
efeito apresenta uma participação da ocorrência no sector, eventu-
almente condução de viaturas ligeiras.

7 de Junho de 2002. � O Presidente da Junta, Constantino dos
Santos Laranjeira. 1000085558

JUNTA DE FREGUESIA DE MIRA DE AIRE

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de assistente especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Mira de Aire, reunião de 13 de Março de

2002, e na sequência do concurso, foi nomeada Maria Luísa dos Santos
Lucas Vermelho, para um lugar de assistente administrativo especi-
alista.

A candidata deverá tomar posse no lugar no prazo de 20 dias após
a publicação deste aviso no Diário da República.

4 de Junho de 2002. � A Presidente da Junta, Ana Paula Laureano
Noivo. 1000085556

JUNTA DE FREGUESIA DE PENACOVA

Edital

Brasão, bandeira e selo

Luís de Jesus Oliveira Amaral, presidente da Junta de Freguesia de
Penacova, do município de Penacova:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Penacova, do município de Penacova, tendo em conta
o parecer emitido em 11 de Fevereiro de 2002, pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fregue-
sia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 24 de Abril de 2002:

Brasão � escudo de prata, roda de nora de negro, com alcatruzes
de vermelho e dois pinheiros arrancados de verde, frutados
de ouro, tudo alinhado em roquete; campanha de três tiras
ondadas de azul e prata, esta carregada de uma lampreia de
negro, realçada de ouro, lampassada e animada de vermelho.
Cora mural de prata de três torres. Listel branco, com a le-
genda a negro: «FREGUESIA DE PENACOVA»;

Bandeira � azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Penacova».

30 de Abril de 2002. � O Presidente da Junta, Luís de Jesus Oli-
veira Amaral. 3000059314

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO AGOSTINHO

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

António José Pé-Curto Ramos, presidente da Junta de Freguesia de
Santo Agostinho, do concelho de Moura:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Santo Agostinho, tendo em conta o parecer
da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugue-
ses de 30 de Abril de 2002, que foi aprovado, sob proposta da Junta
de Freguesia em 14 de Setembro de 2000, na sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia em 29 de Setembro de 2000:

Brasão � escudo de azul, crescente de prata entre dois ramos
de oliveira do mesmo, folhados de ouro e frutados de prata,
com os pés passados em aspa; em chefe, coração de ouro,
inflamado de ouro e vermelho e trespassado de duas setas
passadas em aspa e realçadas de negro. Coroa mural de prata
de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«MOURA � SANTO AGOSTINHO»;

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Santo Agostinho � Moura».

13 de Junho de 2002. � O Presidente da Junta, António José Pé-
-Curto Ramos. 1000085713

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de jardineiro (carreira de pessoal
operário qualificado).

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
são serviços públicos de interesse local, que têm como finalidade a
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captação, adução e distribuição de água potável, bem como a cons-
trução, exploração e gestão do sistema municipal de saneamento.

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.

Faz-se público que pelo meu despacho n.º 56/CA/2002, de 16 de
Maio de 2002, se encontra aberto o concurso acima identificado
para provimento no quadro de pessoal destes SMAS de um lugar de
jardineiro, grupo de pessoal operário qualificado, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República.

De acordo com a quota de emprego prevista no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em igualdade de classi-
ficação dá-se preferência ao candidato com deficiência.

1 � A validade do concurso cessa com o preenchimento da vaga.
2 � O conteúdo funcional � Despacho n.º 38/88, de 30 de De-

zembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989 � nomeadamente cultivar flores, árvores, arbustos
ou outras plantas e semear relvados em parques ou jardins públicos,
sendo o responsável por todas as operações inerentes ao normal
desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação, tais
como preparação prévia do terreno, limpeza, rega, tutoragem e
aplicação dos tratamentos mais adequados.

3 � A área funcional do sector de jardinagem será no Departa-
mento Municipal de Produção e Controlo da Qualidade da Água.

4 � O local de trabalho situa-se na área concelho de Almada e as
condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para a administração pública local.

5 � A remuneração correspondente ao escalão 1, índice 132, que
actualmente corresponde o vencimento de 409,64 euros (82 125$).

6 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de
17 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo.

7 � São requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função a que se candidata e ter cumprido as
leis de vacinação obrigatória;

g) Requisitos especiais � escolaridade obrigatória [4.ª classe
para os indivíduos nascidos anteriormente a 1967, 6.º ano
de escolaridade (ciclo preparatório) para os indivíduos nas-
cidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 e 9 anos de escolari-
dade para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981];

h) Comprovada formação ou experiência profissional, adequada
ao exercício da respectiva profissão de duração não infe-
rior a dois anos.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores páli-
das, de formato A4 ou A5 (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril),
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Almada, podendo ser entregues pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos dos SMAS ou remetidas pelo correio,
com aviso de recepção, para Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Almada, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-
-585 Pragal.

8.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço de identificação que o emitiu, residência
(rua, número de polícia, andar, localidade e código postal)
e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação da

referência do concurso, a data e publicação do presente aviso
no Diário da República.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documento comprovativo da formação ou experiência pro-

fissional;
d) Os candidatos com deficiências deverão declarar no re-

querimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade, tipo de deficiência (di-
ferentes vertentes às capacidades de comunicação/expres-
são), sendo dispensada a apresentação do documento
comprovativo.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso, bastando a
declaração dos candidatos sob compromisso de honra no próprio
requerimento, e por alíneas separadas, quanto à situação precisa em
que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão.

9 � As falsas declarações prestadas são punidas nos termos da lei.
10 � Os métodos de selecção a utilizar são:
10.1 � Prova prática de conhecimentos, carácter eliminatório e

duração de cerca de quinze a trinta minutos, que incidirá sobre:

Plantar e aparar relva;
Podar árvores.

A prova de conhecimentos será classificada na escala de 0 a 20 va-
lores.

10.2 � Entrevista profissional de selecção � que terá os seguin-
tes factores de apreciação:

Aprofundamento de aspectos curriculares;
Enquadramento da função na organização e desenvolvimento

funcional;
Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e

desenvolvimento da actividade futura/sugestões;
Motivação para a função/comportamento em entrevista (ca-

pacidade de afirmação e argumentação).

A entrevista profissional de selecção é graduada na escala de 0 a
20 valores.

11 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res.

CF =
 PC + EP

2

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que obte-
nham no método de selecção eliminatório ou na classificação final
classificação inferior a 9,5 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

14 � A publicação das listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas para consulta na Divisão de
Recursos Humanos destes SMAS, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-
-585 Pragal, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou envi-
adas por ofício registado aos candidatos, conforme o preceituado no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

15 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente do júri � engenheiro Ramiro Cipriano Rosado Nor-
berto (director de departamento municipal em regime de subs-
tituição).

Vogais efectivos:

Carlos Manuel Cavaco de Sousa (chefe de divisão munici-
pal), que substitui o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos.

Laurinda Consolação Santos Costa Penetra (chefe de sec-
ção em regime de substituição).

Vogais suplentes:

José Virgílio de Oliveira Gonçalves (encarregado geral).
Amílcar dos Santos Ramalho (encarregado geral).

20 de Maio de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Henrique Rosa Carreiras. 3000059951
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Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de operador de estações elevató-
rias de tratamento ou depuradoras (carreira de pes-
soal operário altamente qualificado).

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
são serviços públicos de interesse local, que têm como finalidade
a captação, adução e distribuição de água potável, bem como a
construção, exploração e gestão do sistema municipal de sanea-
mento.

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.

Faz-se público que pelo meu despacho n.º 59/CA/2002, de 29 de
Maio de 2002, se encontra aberto o concurso acima identificado para
provimento no quadro de pessoal destes SMAS de um lugar de ope-
rador de estações elevatórias ou depuradoras, grupo de pessoal ope-
rário altamente qualificado, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

De acordo com a quota de emprego prevista no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em igualdade de classi-
ficação dá-se preferência ao candidato com deficiência.

1 � A validade do concurso cessa com o preenchimento da vaga.
2 � O conteúdo funcional � publicado no anexo ao Decreto-Lei

n.º 84/99, de 5 de Abril, publicado no Diário da República, 1.ª sé-
rie-A, n.º 80, de 5 de Abril de 2002 � regula e assegura o funciona-
mento de uma ou mais instalações de captação, tratamento e eleva-
ção de águas limpas ou residuais, a partir de uma sala de controlo.

3 � A área funcional � Departamento Municipal de Produção e
Controlo da Qualidade da Água.

4 � O local de trabalho situa-se na área do concelho de Almada
e as condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente
vigentes para a administração pública local.

5 � A remuneração correspondente ao escalão 1, índice 182, que
actualmente corresponde o vencimento de 564,80 euros (113 232$).

6 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de
17 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo.

7 � São requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função a que se candidata e ter cumprido as
leis de vacinação obrigatória;

g) Requisitos especiais � escolaridade obrigatória [4.ª classe
para os indivíduos nascidos anteriormente a 1967, 6.º ano
de escolaridade (ciclo preparatório) para os indivíduos nas-
cidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 e 9 anos de escolari-
dade para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981];

h) Comprovada formação ou experiência profissional, adequada
ao exercício da respectiva profissão de duração não infe-
rior a três anos.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores páli-
das, de formato A4 ou A5 (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril),
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Almada, podendo ser entregues pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos dos SMAS ou remetidas pelo correio,
com aviso de recepção, para Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Almada, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-585
Pragal.

8.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço de identificação que o emitiu, residência

(rua, número de polícia, andar, localidade e código postal)
e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação da

referência do concurso, a data e publicação do presente aviso
no Diário da República.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documento comprovativo da formação ou experiência pro-

fissional;
d) Os candidatos com deficiências deverão declarar no reque-

rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade, tipo de deficiência (diferentes
vertentes às capacidades de comunicação/expressão), sendo
dispensada a apresentação do documento comprovativo.

8.3 � É dispensada a apresentação dos documentos indicados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso, bastando a
declaração dos candidatos sob compromisso de honra no próprio
requerimento, e por alíneas separadas, quanto à situação precisa em
que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão.

9 � As falsas declarações prestadas são punidas nos termos da lei.
10 � Os métodos de selecção a utilizar são:
10.1 � Prova teórica/prática de conhecimentos, carácter elimi-

natório e duração de cerca de sessenta minutos, que incidirá sobre:

Equipamentos e dispositivos de controlo, medição e comando
em estações elevatórias de água e águas residuais;

Equipamento de elevação utilizadas nas estações elevatórias de
água e águas residuais.

Bibliografia:

Estações elevatórias � Saneamento básico, volume 1, autor:
Calazans, Duarte;

Volume 2, Carvela Gomes e Rui de Carvalho (LNEC).

A prova de conhecimentos será classificada na escala de 0 a 20 va-
lores.

10.2 � Entrevista profissional de selecção � que terá os seguin-
tes factores de apreciação:

Aprofundamento de aspectos curriculares;
Enquadramento da função na organização e desenvolvimento

funcional;
Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e

desenvolvimento da actividade futura/sugestões;
Motivação para a função/comportamento em entrevista (ca-

pacidade de afirmação e argumentação).

A entrevista profissional de selecção é graduada na escala de 0 a
20 valores.

11 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res.

CF =
 PC + EP

2

12 � Serão considerados não aprovados os candidatos que obte-
nham no método de selecção eliminatório ou na classificação final
classificação inferior a 9,5 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

14 � A publicação das listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final serão afixadas para consulta na Divisão de
Recursos Humanos destes SMAS, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-
-585 Pragal, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou envi-
adas por ofício registado aos candidatos, conforme o preceituado no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

15 � O júri de selecção tem a seguinte composição:

Presidente do júri � Ramiro Cipriano Rosado Norberto (direc-
tor de departamento municipal em regime de substituição).
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Vogais efectivos:

Carlos Manuel Cavaco de Sousa (chefe de divisão munici-
pal), que substitui o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos.

Laurinda Consolação Santos Costa Penetra (chefe de sec-
ção em regime de substituição).

Vogais suplentes:

Angónio Domingos Martinho de Barros (chefe de divisão
municipal).

José Virgílio de Oliveira Gonçalves (encarregado geral).

3 de Junho de 2002. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Henrique Rosa Carreiras. 3000059949

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que o
conselho de administração, em sua reunião de 18 de Junho de
2002, deliberou reclassificar a seguinte funcionária, ao abrigo do
disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro:

A referida reclassificação não carece de visto do Tribunal de Contas.

21 de Junho de 2002. � O Administrador-Delegado, Manuel Correia de Oliveira. 3000060934

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados de 16 de
Maio de 2002, foram dispensadas do estágio e nomeadas para os
lugares de técnica superior de 2.ª classe, engenheira biológica e téc-
nica de contabilidade e administração de 2.ª classe, respectivamen-
te, na sequência de concurso externo de ingresso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 250, de 27 de Outu-
bro de 2001, as seguintes agentes:

Mónica Sofia Marques Magalhães Nogueira.
Lígia Catarina Oliveira Tarrio de Lima.

As nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Junho de 2002. � O Vogal do Conselho de Administração,
com poderes delegados, Jorge Alves Cardoso. 1000085559

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do

conselho de administração em sua reunião de 11 de Junho de 2002 e
nos termos do disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se pro-
cedeu à seguinte reclassificação profissional:

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, é dispensada a comissão de serviço
extraordinária.

Esta reclassificação produz efeitos a partir da publicação no Diá-
rio da República.

13 de Junho de 2002. � O Director-Delegado, João Manuel
Sousa Lúcio. 3000059770

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de ad-
ministração, em sua reunião de 11 de Junho de 2002, deliberou
nomear para a categoria de técnico superior de 1.ª classe (enge-
nharia civil), na sequência de concurso interno de acesso limita-
do, aberto pela ordem de serviço n.º 6/02, a candidata classifica-
da em 1.º lugar:

1.ª classificada � Maria João Mota Francisco Santos.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Junho de 2002. � O Director-Delegado, João Manuel Sousa
Lúcio. 3000059771

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso rectificativo

Para os devidos efeitos, torna-se público que o aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 105, de 7 de Maio de 2002, refe-
rente ao concurso para provimento do cargo de chefe de Divisão de
Planeamento Urbanístico, em comissão de serviço, sofreu a seguin-
te alteração, quanto ao seu ponto 3.2, relativamente aos requisitos
especiais de admissão.

Assim, onde se lê «Licenciatura em Arquitectura» deve ler-se
«Licenciatura em Arquitectura ou licenciatura em Engenharia Civil».

O concurso encontra-se aberto pelo prazo de mais 10 dias úteis,
após publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª sé-
rie, considerando-se válidas as candidaturas já apresentadas durante
o prazo de abertura do referido concurso.

21 de Maio de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo B. A.
Costa. 1000085543

Nome

Vítor Manuel Batista Vieira ........ Cabouqueiro .............. 3-150 3-150 1 � Releva para efeitos de progres-
são na nova categoria o tempo de
serviço prestado na categoria an-
terior.

Observações
Índice

e escalão
actuais

Categoria actual Índice e escalão
após reclassificação

Categoria
após

reclassificação

Porta-miras ....

Nome

Margarida Alexandra Marques
Nobre Machado.

Bilheteiro .............................. 128 1 Assistente administrativo ........ 192 1

Depois da reclassificação

ÍndiceEscalão

Antes da reclassificação

ÍndiceEscalãoCategoria Categoria
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso n.º 18/02, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 108, de 10 de Maio de 2002,
referente aos requisitos e formalização. Assim, onde se lê:

«6.2 � Requisitos especiais:

c) Ser possuidor de carta de condução de ligeiros de pas-
sageiros;

[...]

7.3 � Os candidatos que não juntem ao requerimento de ad-
missão os documentos constantes das alíneas a), b) e c) do

n.º 7.2 serão excluídos do concurso, nos termos do n.º 7 do ar-
tigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.»

deve ler-se:

«6.3 � Requisito preferencial:

a) Ser possuidor de carta de condução de ligeiros de pas-
sageiros;

[...]

7.3 � Os candidatos que não juntem ao requerimento de ad-
missão os documentos constantes das alíneas a) e b), com ex-
cepção da carta de condução [...]»

14 de Maio de 2002. � O Vereador, por delegação de competên-
cias, Jorge Queiroz. 3000059349
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

HOTAL � SOCIEDADE DE INDÚSTRIA HOTELEIRA
DO SUL DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Quinta do Alto do Poço, Alvor, Portimão

Capital social: € 3 312 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 2089.

Pessoa colectiva n.º 500135347.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os Srs.
Accionistas para se reunirem em assembleia geral especial, a ter lugar
na sede da Sociedade, no próximo dia 29 de Julho de 2002, pelas 10
horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberação sobre a modificação dos artigos 10.º e 16.º, do
contrato de sociedade, o aditamento de um novo artigo 21.º
e a consequente renumeração dos artigos seguintes e sobre a
modificação do actual artigo 21.º;

2.º Deliberação sobre a ratificação da deliberação do conselho
de administração de 26 de Março de 2002 que determinou a
chamada dos administradores suplentes ao exercício efecti-
vo das funções de administradores;

3.º Deliberação sobre a cessação das funções de administrador
do Sr. Anthony Walters;

4.º Deliberação sobre a composição dos membros do conselho
de administração para o biénio em curso, em conformidade
com o deliberado nos n.os 1.º e 3.º supra;

5.º Deliberação sobre a cessação das funções dos actuais fiscal
único efectivo e fiscal único suplente da Sociedade;

6.º Deliberação sobre a eleição dos novos fiscais únicos, efecti-
vo e suplente, da Sociedade para o biénio em curso, em
consequência do deliberado no número anterior;

7.º Deliberação sobre a cessação das funções do actual presiden-
te da mesa da assembleia geral;

8.º Deliberação sobre a eleição de novo presidente da mesa da
assembleia geral para o biénio em curso;

9.º Discussão da notificação recebida pela Sociedade da sua sócia
Wykeham (Alto) Limited a respeito da decisão de aquisição
das acções dos accionistas minoritários, ao abrigo do arti-
go 490.º do Código das Sociedades Comerciais.

Mais se informa aos Srs. Accionistas que, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º 8 do artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, o texto integral das cláusulas propostas em alteração ao
contrato de sociedade se encontra, desde a publicação da presente
convocatória, à sua disposição na sede social.

13 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, John Benedict Stilwell. 1000086983

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Sede social: Estrada Nacional n.º 1, Rechousa, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Capital social: € 1 700 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto em 18
de Abril de 1961 sob o n.º 14 765, a fl. 36 v.º do livro C-41.

Pessoa colectiva n.º 500286574.

CONVOCATÓRIA

Convoca-se a assembleia geral da sociedade TRACAR � Transpor-
tes de Carga e Comércio, S. A., para se reunir na sede social, no pró-

ximo dia 9 de Agosto de 2002, pelas 9 horas e 30 minutos, para
deliberar sobre o seguinte:

1) Discutir e deliberar sobre o projeto de cisão simples da so-
ciedade TRACAR � Transportes de Carga e Comércio, S. A.,
mediante constituição de uma nova sociedade, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do Código das Socieda-
des Comerciais;

2) Dar poderes a qualquer dos administradores da sociedade para
outorgar a escritura de cisão, conferindo-lhes ainda poderes
para constituir mandatário para o mesmo acto, em caso de
impedimento.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 100.º,
por remissão do artigo 120.º do Código das Sociedades Comerciais,
dá-se conhecimento de que foi efectuado o registo do projecto de cisão
simples, mediante constituição de uma nova sociedade, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

O projecto de cisão e a documentação anexa podem ser consulta-
dos na sede da sociedade, pelos sócios e credores sociais.

21 de Junho de 2002. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000060759

SOCIEDADE PORTUGUESA
DO ACUMULADOR TUDOR, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Carlos Leal, freguesia
de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira

Capital social: € 23 126 795

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de
Xira sob o n.º 5329.

Pessoa colectiva: 501672796.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da Sociedade Portuguesa do Acu-
mulador Tudor, S. A., para a assembleia geral da Sociedade, a realizar
no próximo dia 2 de Agosto de 2002, às 11 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 do
exercício de 2001;

3.º Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas
consolidadas do exercício de 2001;

4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade no exercício de 2001;

5.º Deliberar sobre a ratificação da nomeação dos órgãos sociais
para o triénio de 2002-2004.

Em sede de requisitos a que se encontram subordinados a participa-
ção e o exercício do direito de voto, estabelece o artigo 11.º do con-
trato de sociedade:

ARTIGO 11.º

[...]

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com
direito de voto, que tenham acções registadas em seu nome ou
depositadas em instituição de crédito, com a antecedência míni-
ma de cinco dias sobre a data da reunião, e conservem tal quali-
dade até ao encerramento da mesma.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto, sendo os
arredondamentos que se revelem necessários efectuados por de-
feito.

3 � Os accionistas com direito de voto, independentemente
de serem pessoas singulares ou colectivas, poderão fazer-se re-
presentar por qualquer pessoa, por intermédio de simples carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

21 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, José Cândido Carvalho de Oliveira. 3000060919
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IMCAR � IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Rua do Alecrim, 39, 1200 Lisboa

Capital social: € 89 790

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 36 237.

Pessoa colectiva n.º 500137552.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Ex.mos Srs. Accionistas desta sociedade para a assembleia
geral anual que se realizará no dia 30 de Julho de 2002 pelas 15 ho-
ras, na sede social, em Lisboa, na Rua do Alecrim, 39, com o seguinte
ponto único da ordem de trabalhos:

Alteração parcial do contrato de sociedade, que consistirá na nova
redacção do corpo do artigo 1.º e do artigo 2.º, da seguinte
forma:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alecrim Trinta e Nove �
Antiguidades, S. A., e tem a sua sede na Rua do Alecrim,
39, freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de anti-
guidades, incluindo objectos em parta e joalharia, objectos
de decoração e velharia.

Poderão participar na assembleia e exercer o seu direito de voto
todos os accionistas que detenham acções representativas de, pelo
menos, € 498,80, correspondendo um voto a cada fracção de capital
deste valor.

Não sendo aprovada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas
a nova denominação acima indicada, adoptar-se-á outra que obedeça
aos requisitos legais.

12 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Pedro Manuel Mendonça Garcia Fernandes. 3000060754

AVISOS

COMPTA � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
 DE INFORMÁTICA, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 11.º,
1069-099 Lisboa

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 44 553.

Pessoa colectiva n.º 500069891.

Deliberações da assembleia geral anual realizada
em 29 de Maio de 2002

1 � Foram aprovados o relatório do conselho de administração, o
balanço e demais contas do exercício de 2001 e os relatórios e pare-
ceres do conselho fiscal e do revisor oficial de contas.

2 � Foram aprovados o relatório consolidado de gestão elaborado
pela administração, o balanço e demais contas consolidadas do exer-
cício de 2001 e os relatórios e pareceres do conselho fiscal e do re-
visor oficial de contas.

3 � Foi aprovada a seguinte aplicação do resultado líquido:

Reserva legal � € 4500;
Resultados transitados � € 76 728,15.

4 � Foi aprovado um voto de confiança aos conselhos de admi-
nistração e fiscal da sociedade e respectivos membros.

5 � Foi aprovada a autorização para que o conselho de adminis-
tração possa adquirir e alienar acções próprias nos limites contem-
plados na lei.

6 � Foram eleitos os órgãos sociais para o quadriénio de 2002 a
2005, com a seguinte composição:

Para a mesa da assembleia geral:

Presidente � Prof. Doutor Rui Manuel Parente Chan-
cherelle de Manchete.

Vice-Presidente � Dr. Luís Frederico Redondo Lopes.
Secretário � Dr. António Manuel Lopes Chaves.

Para o conselho de administração:

Presidente � Dr. Vítor José Magalhães Assunção.
Administradores:

Dr. José Eugénio Soares Vinagre.
Afonso Júlio de Lemos Chaby Rosa.
Dr.ª Ana Mafalda Bussaco Pereira de Magalhães As-

sunção.
João Arnaldo Rodrigues de Sousa.
Comandante Pedro José Bussaco Pereira de Magalhães

Assunção.
Engenheiro António Fernando Couto dos Santos.

Para o conselho fiscal:

Presidente � Dr. António José Caeiro da Motta Veiga.
Vogais:

José Manuel de Azeredo Vaz Pinto.
Moreira, Valente e Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, representada pelo Dr. José
Oliveira Moreira.

Suplente � Dr. Carlos de Jesus Pinto de Carvalho.

Designação da comissão de fixação de vencimentos prevista no
artigo 26.º do contrato de sociedade:

Jorge Pedro da Costa Garcia.
Fernando João Rodrigues Moraes.
Dr. Hélder José Mendonça Braz.

7 � Foi aprovada a elevação do capital social, por incorporação
de reservas, de € 7 500 000 para € 15 000 000, e a consequente
alteração do artigo 5.º dos estatutos.

8 � Foi aprovada a alteração parcial do contrato de sociedade, na
redacção dos artigos 5.º, 7.º, 11.º, 23.º e 25.º

29 de Maio de 2002. � Pelo Conselho de Administração, (Assina-
tura ilegível.) 3000060462

COMPANHIA DE MOAGENS HARMONIA, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 108, ao quilómetro 0,6,
Freixo, Porto

Capital social: € 2 777 775

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 3320/430408.

Pessoa colectiva n.º 500068070.

Aviso

Aprovação de projecto de fusão

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 107.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, avisam-se os credores da sociedade de
que na assembleia geral de accionistas realizada no dia 31 de Janeiro
de 2002 foi aprovado o projecto de fusão em que esta sociedade é
interveniente e no qual se prevê a incorporação na sociedade Com-
panhia de Moagens Harmonia, S. A., da sociedade MOACIR � Moa-
gem de Coimbra, L.da, com a consequente extinção desta última so-
ciedade.

O projecto de fusão já se encontra registado na conservatória
do registo Comercial competente, bem como a deliberação sobre
ele.

Os credores da sociedade poderão exercer o seu direito de oposi-
ção, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 107.º do Código das
Sociedades Comerciais.

11 de Junho de 2002. � O Conselho de Administração: (Assinatu-
ras ilegíveis.) 3000060156
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PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARGARIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 216/20020417; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020417.

Certifico que entre Vítor Fernando Margarido e mulher, Emília
Maria Saldanha dos Santos Margarido, entre si casados na comunhão
de adquiridos; e Lúcia dos Santos Margarido, solteira, menor, residen-
tes na Rua de Santa Maria de Baixo, 21, em Castelo de Vide, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma, Agência Funerária Margarido, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Santa Maria de Baixo, 21, freguesia de Santa
Maria da Devesa, concelho de Castelo de Vide.

§ único. Por deliberação da gerência a sede poderá ser transferida
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, podendo abrir sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

2.º

O seu objecto consiste na remoção, transporte, inumação, exumação
e trasladação de cadáveres, ossadas, cinzas, fetos mortos e peças ana-
tómicas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas: duas de 2000 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios, Vítor Fernando Margarido, e Emília Maria
Saldanha dos Santos Margarido; e uma quota de 1000 euros perten-
cente à sócia Lúcia dos Santos Margarido.

4.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
ficando a cessão a estranhos dependente do consentimento da socie-
dade, que terá o direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios
em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, é remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, e fica a cargo dos sócios Vítor Fernando
Margarido, e Emília Maria Saldanha dos Santos Margarido, desde já no-
meados gerentes, bastando a assinatura de um deles para obrigar a socie-
dade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado, para fazer face às despesas com a constitui-
ção e registo da sociedade da sociedade, bem como a aquisição de
materiais de bens necessários ao início da sua actividade.

Conferida e está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Isabel Ri-
beiro Grincho Raimundo. 1000068278

FUMEIRO DA PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 217/20020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020419.

Certifico que entre Maria Teresa Gordo Godinho Nunes Monteiro
dos Santos e marido, Carlos Alberto Monteiro dos Santos, entre si
casados na separação de bens, residentes na Quinta da Bela Vista, em
Póvoa e Meadas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Fumeiro da Póvoa, L.da, e tem
a sua sede no Sítio da Lagem do Gonçalves, na freguesia de

4. Empresas � Registo comercial
Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas, concelho de Cas-
telo de Vide.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de produtos à base de carne,
tais como enchidos, presuntos e produtos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 4000 euros per-
tencente à sócia Maria Teresa Gordo Godinho Nunes Monteiro dos
Santos; e uma de 1000 euros pertencente ao sócio Carlos Alberto
Monteiro dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estra-
nhos à sociedade, ficando desde já designados gerentes, ambos os só-
cios.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade em
actos ou documentos que não digam respeito aos negócios sociais,
sobretudo em letras de favor, avales, fianças, abonações ou actos se-
melhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 250 000 euros, por unanimidade e na
proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respecti-

vo titular; e
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial sobre

a quota.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convoca-
ção das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada envi-
ada aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Conferida e está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Isabel Ri-
beiro Grincho Raimundo. 1000068281

MARVÃO

SVM � SOCIEDADE VITIVINÍCOLA DE MARVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 75/
20020326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020326.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre José Manuel Ramilo Pires, casado
com Maria da Conceição Almeida Gama Guerra, sob o regime da
comunhão de adquiridos; Helder António Ramilo Reis, solteiro,
maior; Luís Elias Gonçalves de Carvalho, casado com Maria Helena
Moreira Trindade Lourenço Gonçalves de Carvalho, sob o regime
da comunhão de adquiridos; Luís Tiago Louraço Gonçalves de Car-
valho, solteiro, maior; e João Carlos Correia Carvalho da Silva, casado
com Maria Cristina Almeida Gama Guerra, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, SVM � Sociedade Vitivinícola de
Marvão, L.da
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2.º

1 � A sociedade estabelece a sede na Rua Nova, 14, em Porta-
gem, freguesia de São Salvador da Aramenha, concelho de Marvão.

2 � A sede da sociedade pode ser transferida por simples delibera-
ção da gerência para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a viticultura e a produção de vinhos
comuns e licorosos.

4.º

O capital social é de 10 000 euros e representa-se por cinco quotas
iguais do valor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, e as respectivas entradas ficam neste data, realizadas em
dinheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo um deles, obrigatoriamente o gerente, José Manuel Ramilo
Pires.

3 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos ao objecto social, não podendo em consequência, assinar
letras de favor, fianças, avales ou abonações.

6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante global igual ao dobro do capital social, desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta careça, nas condições que forem acordadas em assembleia
geral.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens para as reservas legais, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos e a proceder ao levantamento do capital social a fim de fazer
face às despesas inerentes aos mesmos, à constituição e instalação da
sede social e obtenção de licenças e autorizações, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, logo que definitivamen-
te matriculada.

Conferida e está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, Guida Maria Varanda
Pereira de Oliveira Diogo. 1000066239

RÁDIO NORTE ALENTEJANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 56/990504;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020326.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos:

Aumento de capital.
Alteração parcial do contrato e redenominação de capital de

400 000$ para 1 002 410$, sendo a importância do aumento de
602 411$, subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de

4750 euros pertencente ao sócio Duarte Proença Ventura; e outra
de 250 euros pertencente ao sócio Francisco de Sousa Vadre
Castelino e Alvim.

2 � O capital social será aumentado para 49 879,80 euros, logo após
a concessão do alvará, mediante entradas de capital dos actuais sócios,
ou por alteração da composição social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, Guida Maria Varanda
Pereira de Oliveira Diogo. 1000066236

SEVER � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 45/
980713; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
20020325.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos:

Aumento de capital.
Alteração parcial do contrato e redenominação de capital de

400 000$ para 1 002 410$, sendo a importância do aumento de
602 411$, subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios na propor-
ção das suas quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º
do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e representa-se por três quotas: uma de 2500 euros per-
tencente a ambas as sócias sem determinação de parte ou direito;
outra de 1250 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Cor-
deiro Bastos Garraio; e outra de 1250 euros pertencente à sócia
Julieta do Céu Bastos Garraio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Conservadora, Guida Maria Varanda
Pereira de Oliveira Diogo. 1000066235

NISA

SUPERNISA � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 177/960604;
identificação de pessoa colectiva n.º 503644692; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/20020328.

Certifico que os accionistas da sociedade acima referida, deliberam
aumentar o capital do montante de 120,21 euros, realizado por in-
corporação de reservas e alteração parcial do pacto com
redenominação, consiste ma modificação do artigo 4.º, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e acções

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado e está
dividido em acções que pertencem respectivamente a: Paulo Jorge de
Oliveira Ferreira, 7500 acções, no valor de 37 500 euros; Margarida
Maria Gomes Noronha Ferreira, 2496 acções, no valor de
12 480 euros; Julien Noronha Ferreira, uma acção no valor de 5 euros;
Vincent Benjamin Noronha Ferreira, uma acção no valor de 5 euros;
Norberto Brites Domingos D´ Ferreira, uma acção no valor de 5 euros;
e ITMI, Norte Sul Portugal, Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A., uma acção no valor de 5 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 1000065895
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PORTALEGRE

REAL CASA PORTALEGRENSE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 1133; identificação de pessoa colectiva
n.º 506080781 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/20020419.

Certifico que entre Hugo Miguel Tavares dos Santos Garraio,
solteiro, maior; e Paulo Manuel Bragança Gordo, casado com
Rosa Cristina Brites Claré Gordo, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Real Casa Portalegrense � Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Carmo, 2, freguesia da
Sé, concelho e cidade de Portalegre.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária, que compreende as
actividades intermediárias na compra, venda e arrendamento, assim
como a avaliação com vista à venda ou arrendamento, executadas
por conta de terceiros (contrato ou à tarefa).

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Hugo Miguel Tavares dos
Santos Garraio, e Paulo Manuel Bragança Gordo.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, remuneradas ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, cujos membros podem ser escolhidos de entre os
sócios e estranhos à sociedade, ficando desde já designados gerentes,
ambos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

3 � Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade em
actos ou documentos que não digam respeito aos negócios sociais,
sobretudo em letras de favor, avales, fianças, abonações ou actos se-
melhantes.

Conferida e está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066551

HERMÍNIO GARCIA DE CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749752; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 5/20020325.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital social de
1 000 000$ para 1 002 410$, redenominou o mesmo para euros, e
alterou o artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e dividido em seis quotas, sen-
do quatro quotas de 700 euros, uma de 2000 euros, e uma de
200 euros, pertencentes, uma quota de 700 euros, e um quinto da
quota de 2000 euros a cada um dos sócios, Carlos de Jesus Ferreira
Garcia de Castro, António de Jesus Ferreira Garcia de Castro,
Miguel José Ferreira de Castro, e Maria de Jesus Ferreira Garcia
de Castro; e uma quota de 200 euros, e um quinto da quota de
2000 euros em comum e sem determinação de parte ou direito, a
favor de todos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066548

HERMÍNIO GARCIA DE CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749752; data do depósi-
to: 20020325.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referente ao ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066547

HERMÍNIO GARCIA DE CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749752; data do depósi-
to: 20020325.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066546

JORGE AVILLEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1127;
identificação de pessoa colectiva n.º 505638541 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020325.

Certifico que Jorge Vaz de Almada de Avillez, casado com Ma-
ria Margarida Peig Doria Durão de Avillez, na separação de bens,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma, Jorge Avillez, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua do Tenente Valadim, 18, 1.º,
em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de material de som e espec-
táculos e a produção de som.

4.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal e perten-
cente ao sócio, Jorge Vaz de Almada de Avillez.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao único sócio, que desde já
fica nomeado gerente, bastando a sua intervenção para vincular a
sociedade.

6.º

1 � O sócio está autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto
da mesma.

2 � Poderão ser feitos pelo sócio os suprimentos de que a so-
ciedade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respecti-
vos contratos de suprimentos.

3 � O sócio pode deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global equivalente ao décuplo do capi-
tal social.

Conferida e está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066545
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CHOCOCAM � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 666;
identificação de pessoa colectiva n.º 503033200; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20020325.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital social de
400 000$ para 1 002 410$ e redenominou o mesmo capital para euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do respectivo con-
trato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e é constituído por duas
quotas: uma de 3125 euros pertencente ao sócio António José Caraças
Mocinha; e uma de 1875 euros pertencente à sócia Vera Maria
Caraças Mocinha, e as respectivas entradas ficam nesta data, reali-
zadas em dinheiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066526

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS TRABALHADORES
DA JOHNSON CONTROLS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 29;
identificação de pessoa colectiva n.º 503728039; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/20020325.

Certifico com referência à cooperativa em epígrafe que redenominou
o capital para euros e alterou o artigo 5.º do título constitutivo, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social da cooperativa, variável e ilimitado, é do
montante mínimo de 2500 €, encontrando-se totalmente realizado
em dinheiro.

2 � O capital social é representado por títulos de 5 €, cada um.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000066523

PORTO
BAIÃO

PRODELNOR � PRODUTOS ELÉCTRICOS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 480/20020328;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20020328.

Certifico que entre Arlindo Paulo Pinto Ervilheiro, solteiro, maior; e
Eugénia Rosa Gomes Portela Cardoso, solteira, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo pacto é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade tem a firma, PRODELNOR � Produtos Eléctri-
cos do Norte, L.da, e a sua sede é no Lugar do Vale, da freguesia de
Ancede, do concelho de Baião.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transferida
para qualquer outro local do concelho em que se situe, e seus limítrofes,
bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem a prévia au-
torização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de material eléctrico e ilumi-
nação, projectos de electricidade e iluminação, importação e expor-

tação de material eléctrico e afins, gestão de energia e automação
industrial, prestação de serviços nas referidas áreas de gestão de ener-
gia e automação industrial.

3.º

1 � O capital social em dinheiro é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, sendo de 4500 euros a quota pertencente ao sócio
Arlindo Paulo Pinto Ervilheiro; e de 500 euros a quota pertencente à
sócia Eugénia Rosa Gomes Portela Cardoso.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia ge-
ral, bem como prestações suplementares até ao montante de
250 000 euros, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio fundador, Arlindo Paulo
Pinto Ervilheiro.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre os sócios são livres, mas a favor
de quem não seja titular, depende da autorização da sociedade. Nas
cessões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes em segundo lugar, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

7.º

A sociedade mediante prévia deliberação dos sócios, poderá parti-
cipar em agrupamentos complementares de empresas, bem como em
sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei especial, e
inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

Conferi e está conforme.

22 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 1000066269

ISABEL MARIA MATOS DA COSTA E ALMEIDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 483/20020403;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020403.

Certifico que Isabel Maria Matos da Costa e Almeida, divorciada,
constituiu a sociedade em epígrafe, da qual o pacto é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma, Isabel Maria Matos da Costa e Almeida,
Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A sede da sociedade fica instalada na Quinta do Ervedal, freguesia
de Santa Marinha do Zêzere, concelho de Baião.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração turística e hotelaria no
âmbito do turismo de habitação.
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4.º

Capital

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros.

5.º

Contrato de sócio com a sociedade

Visando a prossecução do objecto social, poderá o sócio celebrar
com a sociedade quaisquer negócios jurídicos.

6.º

Gerência

A gerência da sociedade será exercida pela sócia Isabel Maria Ma-
tos da Costa e Almeida, desde já nomeada gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para que a sociedade fique obrigada em todos os seus
actos e contratos.

7.º

Disposição transitória

Poderá a gerência desde já iniciar a actividade social, praticando todos
os actos da sua competência, e proceder ao levantamento do capital depo-
sitado para custear as despesas da constituição e giro social.

Conferi e está conforme.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 1000065929

FELGUEIRAS

FLÁVIO LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2592/
20020226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20020226.

Certifico que Maria Flávia de Oliveira Lopes, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Flávia Lopes, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede no Lugar da Bela Vista, freguesia de Regilde, conce-
lho de Felgueiras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
corte e costura de calçado.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusivé como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei, e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000067593

FERNANDO VAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2593/
20020226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20020226.

Certifico que Fernando de Oliveira Vaz, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Fernando Vaz, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede no Lugar do Souto, freguesia de Regilde, concelho
de Felgueiras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
modelação de calçado e de cortes de peles, e de materiais sintéticos
para fabrico de calçado.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 1000067592

ANTÓNIO M. SOUSA BESSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2583/
20020215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20020215.

Certifico que entre António Maria Sousa de Bessa e mulher, Cecí-
lia Rosa Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, António M. Sousa Bessa &
C.a, L.da

2 � Tem a sua sede no Lugar da Várzea, São Jorge da Várzea, fre-
guesia da Várzea, concelho de Felgueiras.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de componentes para
calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067591

RAÚL FREITAS SAMPAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2522/
20011220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
20011220.

Certifico que Raúl Manuel de Freitas Sampaio, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Raúl Freitas Sampaio,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Padre Urbano de
Castro, Edifício Santa Eulália, freguesia de Margaride, concelho de
Felgueiras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de componentes
para calçado e de recuperadores de calor, importação dos referidos
produtos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Conferida e está conforme.

17 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000067594

BOOTLEG � COMÉRCIO DE CALÇADO E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2596/
20020227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20020227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Pedro
Manuel da Silva Martins, e Aires Manuel Costa de Carvalho Leal, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, BOOTLEG � Comércio de Calçado e
Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra,
Edifício Milton, 1.º, fracção G, freguesia de Margaride, concelho de
Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização, concepção, criação e
desenvolvimento de calçado e têxteis, bem como a sua exportação e
importação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; contudo, a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no balan-

ço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização, será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 1000067595
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ANTÓNIO FERREIRA & ALBERTO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2587/
20020221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre António
da Costa Ferreira, e Alberto Jorge Alves Lopes, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, António Ferreira & Alberto
Lopes, L.da, e tem a sua sede no Lugar do Penedo, freguesia de Varziela,
concelho de Felgueiras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
móveis e de electrodomésticos e outros artigos para o lar.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo lugar, terão sempre o direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 1000067596

O CORSÁRIO � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 956/
920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502533013; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 18/20020128.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, com redenominação do capital em euros, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º, cujo teor passa a ser o se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a
cada uma das sócias, Carla Eugénia Soares Sampaio, e Adriana da
Conceição Soares Sampaio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067380

FELGADIESEL � COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2469/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 504979469; data
da apresentação: 20020118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067379

MARIA MARGARIDA FERREIRA DE CARVALHO SOUSA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2562/
20020128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020128.

Certifico que a sócia Maria Margarida Ferreira de Carvalho
Sousa, casada com José Mário de Sousa, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Quinta da Castanheira, Idães, Felgueiras, cons-
tituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Maria Margarida Ferreira de Carvalho
Sousa, Unipessoal, L.da, e fica com a sua sede no Lugar da Quinta da
Castanheira, freguesia de Idães, deste concelho de Felgueiras, e durará
por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do regis-
to definitivo deste contrato de constituição.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para localidade
de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, constituído numa única quota, pertencente à sócia Maria
Margarida Ferreira de Carvalho Sousa.

§ 1.º Mediante decisão da sócia única, esta poderá fazer à sociedade
os suprimentos de que esta carecer, nas condições que constarem da
mesma decisão.

§ 2.º A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o
justifiquem, poderá exigir da sócia prestações suplementares até cin-
co vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida pela sócia Maria Margarida Ferreira
de Carvalho Sousa, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Pode a sócia única designar um novo gerente, nos termos do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial, esta será feita de acordo e com as consequências previstas no
artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, e por sua natureza, por
vontade da sócia única.
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ARTIGO 7.º

Disposição transitória

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levantamentos
por conta do capital depositado e levantamentos sem qualquer limite,
destinados ao pagamento de despesas com a constituição e registo da
sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisição de bens
necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e
no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam
correspondentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo
deste artigo 7.º, ficando mais a gerência autorizada desde agora a cele-
brar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à alienação one-
rosa de bens para os fins compreendidos no objecto da sociedade.

Conferida e está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067431

PATRÍCIA & ANDREIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1354/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503471798; data da
apresentação: 20020125.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067377

CAC FOOTWEAR � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 245/
770225; identificação de pessoa colectiva n.º 500640254; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/20020219.

Certifico o aumento de capital de 49 879,79 € para 100 000 €, e
a transformação em sociedade anónima, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CAC FOOTWEAR � Indústria e
Comércio de Calçado, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede social é no Lugar da Estrada, freguesia de Margaride, con-
celho de Felgueiras, podendo por simples decisão do conselho de
administração, ser transferida para outro local situado dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir sucursais, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social, em qualquer parte, dentro ou fora do País, onde
for considerado mais conveniente para a prossecução dos interes-
ses sociais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria e o comércio de calçado.

ARTIGO 4.º

A sociedade, por deliberação do conselho de administração, pode
participar em agrupamento de empresas ou no capital de outras so-
ciedades, nelas subscrevendo, adquirindo e detendo, por qualquer for-
ma, participação como sócia ou accionista.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações, e outros meios de
financiamento

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 euros e representado por 100 000 acções, com o valor no-
minal de 1 euro, cada uma.

§ único. As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

ARTIGO 6.º

As acções poderão ser nominativas ou ao portador, registadas ou
não e reciprocamente convertíveis a pedido do accionista seu titular,
e poderão reverter a forma escritural.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem direito a voto,
e adquirir e deter acções próprias, nos termos admitidos pela lei.

§ 1.º Enquanto pertencerem à sociedade, consideram-se suspensos
todos os direitos sociais inerentes às acções, excepto o de participar
em aumento de capital por incorporação de reservas.

§ 2.º Por simples deliberação da assembleia geral, as acções pode-
rão ser amortizadas, mediante a aplicação dos resultados positivos do
exercício, ou outro.

ARTIGO 8.º

A transmissão de acções nominativas a terceiros não accionistas
depende do prévio consentimento da sociedade, competindo a con-
cessão ou recusa do consentimento ao conselho de administração, e
sendo lícita a recusa com fundamento em qualquer interesse relevante
da sociedade.

§ 1.º A sociedade deve pronunciar-se sobre o pedido de consen-
timento no prazo máximo de 60 dias, sendo livre a transmissão
das acções, se a sociedade não se pronunciar dentro do menciona-
do prazo.

§ 2.º No caso de a sociedade recusar licitamente o consentimen-
to, deve fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de
preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento, e tratando-se de transmissão de acções a título gratuito, ou
provando a sociedade que naquele negócios houve simulação de pre-
ço, a aquisição far-se-á pelo respectivo valor real, determinado nos
termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Os accionistas gozam do direito de preferência no caso de alie-
nação de acções nominativas pela sociedade ou por qualquer ac-
cionista.

§ 1.º Para os efeitos do disposto no corpo deste artigo, deverá o
obrigado à preferência comunicar ao conselho de administração os
elementos essenciais da alienação, devendo este órgão, no prazo
máximo de 8 dias, transmitir tais elementos a todos os accionistas,
através de carta registada com aviso de recepção.

§ 2.º Tratando-se de acções próprias que a sociedade pretenda ali-
enar, deverá o conselho de administração, igualmente e pelo mesmo
meio, fazer chegar ao conhecimento dos accionistas os elementos
essenciais ao negócio projectado.

§ 3.º Recebida a comunicação para a preferência, devem os accio-
nistas interessados, no prazo de 8 dias, manifestar por escrito, ao
conselho de administração, a sua intenção de exercer o direito de
preferência, incumbindo a este órgão transmitir tal facto ao obrigado
à preferência, salvo tratando-se de alienação de acções próprias da
sociedade.

§ 4.º Recebida pelo obrigado à preferência a comunicação referida
no parágrafo anterior, deverá este, em 8 dias, entregar as acções na
sede da sociedade para ulterior entrega aos accionistas.

§ 5.º Sendo dois ou mais os preferentes, serão as acções
projectadas, vender rateadas entre eles, na proporção das que cada
um já tiver.

ARTIGO 10.º

Por deliberação do conselho de administração, com parecer do
fiscal único, ou do conselho fiscal, a sociedade poderá elevar o
capital social por uma ou mais vezes até ao montante de
5 000 000 de euros, nas condições que vierem a ser fixadas por
aquele órgão.

ARTIGO 11.º

No caso de quaisquer aumentos de capital, os accionistas terão
o direito de preferência, proporcionalmente ao número de acções
que possuírem, devendo tal direito, sob pena de caducidade, ser
exercido no prazo de um mês a contar da data da deliberação do
aumento.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá amortizar acções nos casos seguintes:
a) Se o respectivo titular utilizar o direito de informação que inte-

gralmente lhe assiste em prejuízo da sociedade ou dos outros accio-
nistas;
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b) Se as acções forem envolvidas em qualquer procedimento judi-
cial gerador do risco da sua transmissão forçada, sem que haja sido
deduzida oposição julgada procedente, exceptuando-se a inclusão em
processo de inventário;

c) Em caso de falência ou insolvência de qualquer accionista.
§ 1.º A deliberação de amortização deverá ser tomada em assembleia

geral, no prazo máximo de um ano, a contar do conhecimento do
facto que a permite.

§ 2.º A contrapartida devida pela amortização das acções, será a
correspondente ao seu valor contabilístico, tal como o mesmo resul-
tar do último balanço aprovado.

ARTIGO 13.º

A sociedade poderá emitir todos e quaisquer tipos de obrigações
previstas na lei, por deliberação do conselho de administração, com o
parecer favorável do fiscal único, ou do conselho fiscal.

ARTIGO 14.º

A sociedade só pode adquirir obrigações próprias nas mesmas condi-
ções e circunstâncias em que lhe é permitida a aquisição de acções pró-
prias ou para amortização, podendo contudo, serem amortizadas nos
termos gerais.

ARTIGO 15.º

Os accionistas podem deliberar que haja lugar a prestações acessó-
rias de natureza pecuniária até ao limite global de 150 000 000 de
euros, relativamente às acções nominativas.

§ 1.º Os montantes entregues pelos accionistas à sociedade em
cumprimento das obrigações de prestações acessórias previstas no
corpo deste artigo não vencerão juros.

§ 2.º A exigência e a restituição das prestações acessórias depen-
dem de deliberação da assembleia geral que mereça os votos favorá-
veis correspondentes a mais de 50% do capital social.

§ 3.º A obrigação de realizar as prestações acessórias vencer-se-á
30 dias após a data da realização da assembleia geral, que aprovou a
deliberação, ou em outras datas de vencimento estabelecidas ou deter-
minadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 16.º

São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração, o fiscal único, ou o conselho fiscal, e o secretário da
sociedade.

§ 1.º Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de
quatro anos, podendo ser reeleitos, por uma ou mais vezes.

§ 2.º Cabe à assembleia geral ou a uma comissão de remunerações
por si nomeada, fixar as remunerações dos membros do conselho de
administração, do fiscal único, ou dos membros do conselho fiscal, e
do secretário da sociedade, e as remunerações por presença e gratifi-
cações a atribuir aos membros da mesa da assembleia geral, e bem
assim, deliberar sobre o estabelecimento de um regime de reforma, ou
complementos de reforma, por velhice ou invalidez, para os adminis-
tradores.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei
e dos presentes estatutos, são obrigatórias para todos.

§ único. Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral, e a presença dos accio-
nistas dependerá do seu anúncio e do depósito das acções na sede soci-
al, ou da prova do respectivo depósito em qualquer instituição bancá-
ria, por documentos a emitir por esta, com a antecedência mínima de
5 dias.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária nos termos da lei, e
extraordinariamente sempre que o conselho de administração ou o
fiscal único, ou o conselho fiscal, o julguem necessário, ou quando a
convocação seja requerida por accionistas detentores de acções que
representem pelo menos, 5% do capital social.

ARTIGO 19.º

Qualquer accionista com direito a voto, pode fazer-se represen-
tar na assembleia geral por outro accionista com direito a voto, pelo

cônjuge, por ascendente ou descendente, ou por um membro do con-
selho de administração, mediante carta dirigida ao presidente da mesa,
até à hora de se dar início à reunião.

§ único. Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados
pelas pessoas a quem legalmente couber a respectiva representação,
as quais poderão delegar essa representação, nos termos do corpo deste
artigo.

ARTIGO 20.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os accio-
nistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

§ 1.º Os accionistas possuidores de um número de acções infe-rior
ao exigido pelos presentes estatutos para a participação na assembleia
geral, podem agrupar-se para perfazer aquele número, devendo fazer-
se representar por um deles ou por qualquer outro accionista com
direito a voto.

§ 2.º Não serão contados votos acima do correspondente a 30% do
capital social, quando emitidos por um só accionista, em nome pró-
prio, ou também como representante de outro.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação, qual-
quer que seja o número de accionistas presentes ou representados.

§ único. Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira
convocação, sobre a alteração do contrato da sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados, accionistas que detenham pelo menos, acções
correspondentes a um terço do capital.

ARTIGO 22.º

As sessões da assembleia geral serão convocadas nos termos legais.
§ único. Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, a

publicação da convocatória das assembleias gerais será substituída por
cartas registadas.

ARTIGO 23.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, eleitos de entre accionistas ou outras pessoas.

§ 1.º Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, exercer
todas as funções que lhe são conferidas pela lei e pelos presentes es-
tatutos, nomeadamente:

a) Convocar as reuniões da assembleia geral;
b) Dar posse aos membros dos órgãos sociais;
c) Assinar termos de abertura e encerramento nos livros de actas e

autos de posse;
d) Determinar a forma do exercício do direito de voto nas

assembleias gerais;
e) Verificar a regularidade dos mandatos e das representações, se-

gundo o seu prudente critério;
f) Mandar organizar a lista dos accionistas que estiverem presentes

ou representados no início da reunião.
§ 2.º Ao secretário incumbe toda a escrituração e expediente rela-

tivos à assembleia geral.
§ 3.º Caso seja nomeado, o secretário da sociedade deverá coadjuvar

os membros da mesa no exercício das respectivas funções, secreta-
riando as reuniões da assembleia geral, e lavrando e assinando as res-
pectivas actas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 24.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, composto
por um número ímpar de membros, entre três a sete, conforme a
assembleia geral o deliberar.

§ 1.º A assembleia geral que eleger o conselho de administração
elegerá o respectivo presidente.

§ 2.º Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução.

ARTIGO 25.º

Compete ao conselho de administração, para além do mais consig-
nado na lei e nestes estatutos:

a) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os
actos que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos
sociais;
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b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Definir as políticas gerais da sociedade, sem prejuízo do disposto

na alínea anterior;
d) Aprovar orçamentos anuais;
e) Definir a organização interna da sociedade;
f) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, comprome-

tendo-se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defenden-
do-se neles, podendo confessar, desistir ou transigir em qualquer
processo judicial;

g) Apresentar à assembleia geral, para a apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

h) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis
ou imóveis, incluindo participações noutras sociedades e em agru-
pamentos complementares de empresas, nos casos em que a lei o
permita;

i) Contrair quaisquer obrigações; e
j) Designar o secretário da sociedade.

ARTIGO 26.º

Nos casos em que a lei o proíba, o conselho de administração pode
delegar as suas competências em qualquer dos seus membros.

§ 1.º Em especial, o conselho de administração pode delegar num
ou mais administradores, que tomarão o nome de administradores-
delegados, ou numa comissão executiva, a gestão corrente da so-
ciedade.

§ 2.º A deliberação do conselho de administração a delegar poderes
nos termos do parágrafo anterior, deve fixar os limites da delegação
de poderes de gestão.

ARTIGO 27.º

O conselho de administração reúne-se ordinariamente, uma vez em
cada três meses.

§ 1.º O conselho reúne-se ainda sempre que o seu presidente o
entenda ou algum dos seus membros lho solicite.

§ 2.º Para que o conselho se possa constituir em reunião é neces-
sária a presença da maioria dos seus membros.

§ 3.º Os administradores podem fazer-se representar por outros
administradores nas reuniões do conselho, mediante carta dirigida ao
presidente, aquando de cada reunião.

ARTIGO 28.º

Compete especialmente ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do conselho de administração e proce-

der à distribuição de matérias e de tarefas pelo administradores, quan-
do a isso aconselhem as conveniências da gestão;

b) Convocar e dirigir as reuniões do conselho;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
§ único. Na sua falta ou impedimento o presidente será substituído

por um dos membros do conselho de administração, por si escolhido
para o efeito.

ARTIGO 29.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois membros da comissão executiva, no

âmbito da delegação de poderes que lhe tenham sido conferidos;
c) Pela assinatura de um só membro do conselho de administra-

ção no qual tenham sido delegados ou subdelegados poderes para o
fazer;

d) Pela assinatura dos mandatários constituídos, no âmbito e nos
termos do correspondente mandato.

§ 1.º Em assuntos de mero expediente, bastará a assinatura de um
só administrador.

§ 2.º O conselho de administração poderá deliberar nos termos
e dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade
sejam assinados por processos mecânicos ou electrónicos ou por
chancela.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ou a um
conselho fiscal.

§ 1.º Caso haja fiscal único, além do fiscal efectivo, haverá um
suplente, devendo ambos serem revisores oficiais de contas ou So-
ciedades de Revisores Oficiais de Contas.

§ 2.º O conselho fiscal será composto por três membros efecti-
vos, um dos quais o presidente, e um suplente, sendo um dos mem-
bros efectivos e o suplente, revisores oficiais de contas ou Socie-
dades de Revisores Oficiais de Contas.

§ 3.º Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho.

ARTIGO 31.º

Além das competências que nos termos da lei e destes estatutos
cabem ao órgão de fiscalização, compete-lhe especialmente:

a) Examinar sempre que o julgue conveniente e pelo menos, uma
vez por mês, a escrituração da sociedade;

b) Acompanhar o funcionamento da sociedade, o cumprimento das
leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe sejam aplicáveis;

c) Comparecer às reuniões do conselho de administração sempre
que o entenda conveniente, ou para o efeito, haja sido convocado;

d) Pedir a convocação da assembleia geral sempre que o entenda
conveniente;

e) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário
e das contas anuais;

f) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer
assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer maté-
ria que lhe seja submetida por aquele órgão.

ARTIGO 32.º

O conselho fiscal quando existir, reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês no escritório da sede da sociedade, e extraordinariamen-
te sempre que dois dos membros o tenham por conveniente ou seja
convocado pelo conselho de administração.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 33.º

A sociedade poderá ter um secretário, a designar pelo conselho de
administração, que deverá ter um suplente.

§ 1.º O mandato do secretário da sociedade, e bem assim do seu
suplente, coincidirá com a dos mandatos dos membros do conselho
de administração que o designe, podendo ser renovado, por uma ou
mais vezes.

§ 2.º Ao secretário da sociedade competirá a prática de todos os
actos que se lhe encontrem legalmente adstritos.

CAPÍTULO IV

Apreciação da situação da sociedade
e aplicação dos resultados

ARTIGO 34.º

O ano social corresponde ao ano civil e à apreciação e votação do
balanço e demais documentos referidos na lei, obrigatoriamente se-
rem realizadas em assembleia geral, que reunirá até ao fim do primei-
ro trimestre do ano seguinte, a que dizem respeito.

ARTIGO 35.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a percen-
tagem que a lei fixar para integração ou reintegração do fundo de
reserva legal, terão o destino que lhes for dado pela assembleia geral,
não sendo aplicável a limitação do artigo 294.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais.

§ único. A sociedade poderá distribuir lucros aos accionistas no
decurso dos exercício sociais, observadas as condições da lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 36.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
§ único. Serão liquidatários os administradores em exercício de fun-

ções à data da dissolução, salvo se a assembleia geral deliberar em
contrário.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 37.º

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos, sua
interpretação e execução, bem como para todas as acções que ve-
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nham a ocorrer à sociedade e os accionistas, fica expressamente es-
tipulado o foro da comarca da sede social, com expressa renúncia de
qualquer outro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067374

POLICAL � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1669/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504115405; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/20020219.

Certifico que foi aumentado o capital de 3 000 000$ para 180 000 €,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
180 000 euros e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal
de 60 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ale-
xandre Eugénio Ribeiro da Silva Rocha, Álvaro Gomes de Sousa, e
Adão Manuel Mendes Vaz.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067372

A. TELES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1251/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503290203; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/20020219.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para 25 000 €,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja redacção é a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3790,86 euros, e outra do valor nominal de 15 209,14 euros, per-
tencentes ao sócio Alberto José Diogo Teles; e outra do valor no-
minal de 6000 euros pertencente ao sócio Paulo Alexandre Diogo
Teles.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067371

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE MADERNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1531/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503849308; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020221.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 100 000 €,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, formado por cinco quotas: uma do valor nominal de
55 000 euros do sócio Manuel Ferreira de Faria; outra de

25 000 euros da sócia Eufémia Maria da Costa Loureiro Ferreira de
Faria; e três do valor nominal de 6666,67 euros cada, uma de cada
um dos sócios, Sérgio Loureiro de Faria, Rui Loureiro de Faria, e Susana
Emanuel Loureiro Faria.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067370

RIBEIROS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1514/
970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503810517; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20020221.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 €,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencendo uma ao sócio João Ribeiro Gomes, e outra ao sócio Manuel
Jorge Ribeiro Gomes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067367

ARMINDO LEITE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 703/
881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080256; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20020222.

Certifico que foi aumentado o capital de 450 000$ para 5000 €,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 € e
dividido em três quotas iguais no valor nominal de 1666,67 €, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Maria Emília Teixeira Leite
Mendes, Artur Teixeira Leite, e Inácio Teixeira Leite.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067365

WORLDMÁTICA � SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1944/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504700790;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 23 e 24/20020125.

Certifico a cessação de funções de gerência dos ex-sócios Joa-
quim Pedro Almeida da Costa, e Alexandre Nunes Teixeira dos San-
tos, em 28 de Dezembro de 2001, por renúncia, tendo em
consequência sido aumentado o capital da sociedade em epígrafe, de
12 500 euros para 50 000 euros, passando o artigo 3.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado nos di-
versos valores constantes da escrita e em dinheiro e corresponde à
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soma de seis quotas, sendo uma de 20 005 euros pertencente ao sócio
José Carlos Marques da Silva; uma de 11 665 euros pertencente ao
sócio Albino Garcia Monteiro; duas iguais de 5000 euros pertencen-
tes, uma a cada um dos sócios, Vasco Filipe Vaz Branco Guimarães
Sampaio, e José Guilherme Alves Ribeiro Lickfold da Silva; e outras
duas iguais de 4165 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Manuel Macedo da Costa, e Vítor Manuel da Costa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067360

PAULO AFONSO, FÁBRICA CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2581/
20020211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020211.

Certifico que o sócio Paulo Afonso Bravo Lopes, divorciado, resi-
dente em Monte, Pombeiro, Felgueiras, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Pelo presente documento particular, e não sendo sócio de qualquer
outra, vai constituir uma sociedade unipessoal, nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Paulo Afonso, Fábrica Calçado,
Unipessoal, L.da, com a identificação de pessoa colectiva
n.º 506004600, e vai ter a sua sede no Lugar do Monte, freguesia de
Pombeiro de Ribavizela, concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local do concelho em que se situa, e
seus limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências,
sem a prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio único, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em acta de assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Afonso
Bravo Lopes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

1 � Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados
quaisquer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067356

MAZEVE � SERRALHARIA DE MECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1377/
950915; identificação de pessoa colectiva n.º 503511021; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20020115.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para 5000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas iguais de

2000 euros pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Joaquim
da Silva Azevedo, e Ana Paula Ventura Estebainha Azevedo; e duas
iguais de 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ana
Raquel Estebainha Azevedo, e Nuno Manuel Estebainha Azevedo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067354

CJD � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1897/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 503530816; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 14/20020205.

Certifico a nomeação como gerente de José Augusto Alves Duarte,
casado, residente na Rua do Montinho, 513, Ponte, Guimarães, em
30 de Novembro de 2001.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067353

E. TEIXEIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1820/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504847279; data da
apresentação: 20020215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

16 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067351

J. PINTO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1443/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503632325; data da
apresentação: 20020204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

16 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067348

FERCALF � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2560/
20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20020125.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre António
José Alves Rodrigues, e Maria Emília Mendes Ferreira, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, FERCALF � Calçados, L.da, com sede
no Lugar de Fontão, da freguesia de Friande, do concelho de
Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.
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2.º

O objecto social consiste na fabricação de calçado.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de cada
um dos sócios, António José Alves Rodrigues, e Maria Emília Mendes
Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será pelos sócios, que desde já ficam nome-
ados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta aberta
em nome da sociedade, podendo efectuar os levantamentos necessá-
rios para fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade,
instalação da sede e aquisição de bens e de equipamentos necessários
ao seu funcionamento.

Conferida e está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067381

C. M. F. � CLÍNICA MÉDICA DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 753/
890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502193328; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 14/20020128.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, com redenominação do capital em euros, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a ser o se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos mais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e dividido em
quatro quotas: duas de valor nominal de 2000 euros pertencentes uma
ao sócio António Alexandre Faria Dias de Freitas, e outra ao sócio
Fernando Afonso Preto; e ainda duas quotas de valor nominal de
500 euros, pertencentes uma à sócia Maria Olinda Correia, e outra ao
sócio Horácio Alexandre Lopes dos Reis Dias de Freitas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067382

JACIVITOR � SOCIEDADE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2559/
20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20020125.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Vítor
Armando Alves da Silva, e Maria Jacinta Carneiro de Lima, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, JACIVITOR � Sociedade Cor-
tantes, L.da, com sede no Lugar de Oliveira, da freguesia de Revinhade,
do concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de cortantes.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
uma de cada um dos sócios, Vítor Armando Alves Silva, e Maria
Jacinta Carneiro Lima.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida pelo sócio Vítor Armando Alves
Silva, que desde já fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade em
todos os seus actos e contratos, com a sua assinatura.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta aberta
em nome da sociedade, podendo efectuar os levantamentos necessá-
rios para fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade,
instalação da sede e aquisição de bens e de equipamentos necessários
ao seu funcionamento.

Conferida e está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067384

J. O PACHECO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1579/
970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503952931; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020201.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente ao sócio
João Fernando de Oliveira Pacheco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067386

BRICOPLUS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E BRICOLAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2569/
20020201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020201.

Certifico que entre António de Miranda Carvalho; Ricardo Jorge
Martins Ribeiro; Sérgio Eduardo Rocha Martins; e Manuel João de
Miranda Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

É constituída entre os outorgantes uma sociedade comercial por
quotas, que durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade adopta a firma, BRICOPLUS � Comércio de Mate-
riais de Construção e Bricolage, L.da

3.º

A sociedade tem como objecto social o comércio por grosso e a
retalho de todo o tipo de materiais de construção, sanitários, ladri-
lhos, azulejos e artigos de bricolage.
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4.º

A sede é estabelecida no Largo de Manuel Baltazar, Edifício Campo
da Feira, 1.º, sala BE, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras,
podendo a gerência deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para
qualquer concelho limítrofe.

5.º

A criação de sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, independentemente da sua situação geográfica, depen-
derá de deliberação aprovada pelos sócios.

6.º

O capital social é de 10 000 euros, totalmente realizado e dividido
em quatro quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros cada, per-
tencente uma ao sócio António de Miranda Carvalho, outra ao sócio
Ricardo Jorge Martins Ribeiro, outra ao sócio Sérgio Eduardo Rocha
Martins, e outra ao sócio Manuel João de Miranda Carvalho.

7.º

A gerência pertencerá aos sócios Ricardo Jorge Martins Ribeiro,
Sérgio Eduardo Rocha Martins, e Manuel João de Miranda Carvalho,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º É obrigatória a assinatura de dois sócios-gerentes para obrigar
a sociedade em todos os seus actos.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme vier a deliberar-se
em assembleia geral.

8.º

a) Ficam sujeitos ao consentimento da sociedade, qualquer cessão de
quotas, independentemente da pessoa adquirente, proibindo-se a trans-
missão por troca;

b) Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos, é atribuído
aos sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência, a
exercer nos termos gerais;

c) Ficam proibidas as doações feitas a descendentes ou a estranhos
à sociedade;

d) No caso de falecimento de um sócio, a quota será obrigatoriamente
amortizada pelo valor do último balanço e será paga aos seus herdei-
ros em seis prestações trimestrais, iguais e sucessivas, salvo se for
outro o regime acordado.

9.º

A assembleia geral não poderá deliberar sem estarem presentes ou
representados todos os sócios.

10.º

Os lucros líquidos serão integralmente distribuídos, depois de deduzida
a reserva legal, salvo deliberação em contrário, tomada por unanimi-
dade dos sócios, e ficarão em pagamento a partir de 45 dias após a
data da assembleia geral que a aprovou.

11.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital ou suprimentos, desde que se destinem a investimentos, déficit
de tesouraria e sempre que a assembleia geral os aprove, recaindo a
obrigação igualmente sobre todos os sócios, na proporção do capital
subscrito.

12.º

Fica vedado aos sócios o exercício de actividade concorrencial com
a sociedade, por si ou por interposta pessoa.

13.º

a) Além do previsto na alínea d) do artigo 8.º, a amortização de quotas
será permitida no caso de insolvência do sócio, de arresto, arrolamento ou
penhora da quota de cessão sem o prévio consentimento;

b) A amortização far-se-á pelo valor nominal da quota a pagar em
três prestações iguais com vencimentos sucessivos a doze, vinte e
quatro e trinta e seis meses, após a fixação definitiva da contrapartida,
salvo acordo em contrário.

Transitória

Fica desde já autorizada a sociedade a movimentar a quantia referente
ao capital social depositado na agência de Vila Real, do Crédito Predial
Português, S. A, para despesas de constituição e de instalação.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067390

IMOELEMENTOS � SOCIEDADE DE MEDIÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1923/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504648071; data da
apresentação: 20020117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 1999, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

11 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067347

IMOELEMENTOS � SOCIEDADE DE MEDIÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1923/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504648071; data da
apresentação: 20020117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

11 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067346

J. O PACHECO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1579/
970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503952931; data da
apresentação: 3100102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo da prestação de contas, referente ao ano
de 2000, da sociedade em epígrafe.

Conferida e está conforme.

11 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000067344

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA PEDRO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2558/
20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20020125.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
Pedro Afonso de Magalhães, e Maria dos Anjos Garcia de Magalhães,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Clínica de Medicina Dentária Pedro
Magalhães, L.da, e fica com a sua sede na Avenida do Dr. Leonardo
Coimbra, Edifício Bela Terra, 1.º, sala C, na freguesia de Margaride,
deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de medicina dentária e
odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4000 euros per-
tencente ao sócio José Pedro Afonso de Magalhães; e outra do valor
nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria dos Anjos Garcia
de Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
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desde já são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados ou-
tros gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, inclu-
em-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o justi-
fiquem, poderá exigir de ambos os sócios, prestações suplementares
até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas quotas, po-
dendo ainda os sócios, fazerem à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida e está conforme.

12 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067342

FISCAL LEX � CONSULTORIA, CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2557/
20020125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020125.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Rui Pedro
Teixeira Dias, e José Fernando Ribeiro, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, FISCAL LEX � Consultoria,
Contabilidade e Fiscalidade, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de
Agostinho Ribeiro, Edifício Santa Ovaia, bloco 2, 171, 1.º, direito,
freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na contabilidade e consultoria fis-
cal. Actividade de consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4000 euros pertencente ao sócio Rui Pedro Teixeira Dias; e
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio José
Fernando Ribeiro.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Rui Pedro
Teixeira Dias, que fica já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção da assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
essa for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição de
registo de sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida e está conforme.

12 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067340

EUGÉNIO FARIA & RIBEIRO � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 582/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501789948; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 24/20020115.

Certifico a nomeação dos órgãos sociais, deliberada em 5 de No-
vembro de 2001.

Conselho de administração: presidente � José Eugénio Faria Lei-
te; vice-presidente � Alfredo de Sousa Ribeiro; administrador � Luís
Filipe de Gama Lobo Xavier.

Conselho fiscal: presidente � Luís Filipe Rodrigues Marques
Teixeira e Melo; vogal � Ana de Castro Alves Domingues; vogal �
Henrique, Duarte & Gonçalves, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por José Henriques Poças de Almeida, revisor
oficial de contas; suplente � António José Gonçalves, revisor ofi-
cial de contas.

Prazo: Quadriénio de 2001-2004.

Conferida e está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067330

FELÁGUA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1338/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503438480; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020201.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, pertencendo a cada um dos sócios, uma quota de
2500 euros.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067323

AZEVEDO TEIXEIRA & MATIAS � ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1126/
931019; identificação de pessoa colectiva n.º 503086312; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/20020201.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
5000 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo
teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 3500 euros do
sócio José Augusto Azevedo Teixeira; e outra do valor nominal de
1500 euros da sócia Dória Cristina Vieira Matias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067319

FÁBRICA DE CALÇADO RELEVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 268/
780214; identificação de pessoa colectiva n.º 500719985; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/20020201.

Certifico que foi aumentado o capital de 25 000 000$ para
200 000 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º, cujo
teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
200 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 100 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Anónio Luís Moreira de Oliveira, e Maria Goreti Silva da Cunha
Oliveira.

§ único. São permitidas as chamadas e reembolsos de prestações
suplementares de capital nos termos e condições que forem delibera-
dos em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067316

AURORA DE MELO MOREIRA & C.A L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1472/
960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503725510; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 29/211201.

Certifico que foi aumentado o capital de 500 000$ para 5000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e dividi-
do em duas quotas: uma do valor nominal de 500 euros, e outra do
valor nominal de 4500 euros, pertencentes ao sócio único, Fernando
José de Melo Moreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067313

MANUEL OLIVEIRA SAMPAIO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2570/
20020204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20020204.

Certifico que o sócio Manuel Joaquim Oliveira Portas Sampaio,
casado, residente na Rua de João Ribeiro Gaio, 133, rés-do-chão, di-
reito, Vila do Conde, constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Manuel Oliveira Sampaio �
Unipessoal, L.da, com sede no Lugar do Pinheiro, freguesia de Laga-
res, concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, con-
tando-se o seu início desde o dia do registo definitivo deste contrato
de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, constituído numa única quota, pertencente ao sócio
Manuel Joaquim Oliveira Portas Sampaio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, ficando-lhe todavia, vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade do sócio único estabelecer prestações
suplementares de capital até ao montante global máximo de cinquen-
ta vezes o valor do capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único Manuel Joaquim
Oliveira Portas Sampaio, com ou sem remuneração, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Pode o sócio único designar gerentes, nos termos do arti-
go 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou a assinatura de qualquer um dos gerentes.

§ 3.º Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à
prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a divisão e a cessão total e parcial de quotas, mas no
caso de cessão parcial, esta será feita de acordo e com as
consequências previstas no artigo 270.º-D do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 8.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Disposição transitória

Nos termos do n.º 5 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levantamentos
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por conta do capital depositado, e levantamentos sem qualquer limi-
te, destinados ao pagamento de despesas com a constituição e registo
da sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisição de bens
necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e
no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam
correspondentemente autorizados os actos e negócios referidos no
corpo deste artigo 9.º, ficando mais a gerência autorizada desde agora
a estabelecer quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à alie-
nação onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da
sociedade.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067311

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1609/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503993123; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20020205.

Certifico que foi aumentado o capital de 500 000$ para 5000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 3750 euros perten-
cente à sócia Maria João Ferreira Batista; uma de 750 euros da sócia
Aurora Conceição Oliveira Moreira; e uma de 500 euros do sócio João
Carlos Barroso Monteiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067306

FELGUEIRAS BIBA CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2571/
20020205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020205.

Certifico que entre Sérgio Leandro Lopes Pinto, e Marcos Pinto
Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, FELGUEIRAS BIBA CAFÉ, L.da, e fica
com a sede na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra, Edifício Milton,
da freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo
definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto bar e café.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas iguais: uma do valor nominal
de 2500 euros pertencente ao sócio Marcos Pinto Ribeiro; e outra
do valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio Sérgio
Leandro Lopes Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura conjunta daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade sempre que as necessidades de exercício social o justi-
fiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao capital
até dez vezes o capital social.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067304

MÁRIO GOMES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2572/
20020205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020205.

Certifico que entre Mário de Freitas da Costa Gomes e mulher, Ana
Maria Ferreira de Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Mário Gomes & Carvalho, L.da, e fica
com a sua sede no Lugar da Trofa, da freguesia de Pombeiro, deste
concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e costura para a indústria de
calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Mário de Freitas da Costa
Gomes, e Ana Maria Ferreira de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, indepen-
dentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contratos;
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b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir de todos os sócios prestações suplementares
até ao montante de 50 000 euros, na proporção das suas quotas, po-
dendo ainda os sócios fazerem à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067301

M. CUNHA & TORRES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2144/
20010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505379740;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 17 e 18/20020205.

Certifico a cessação de funções de gerente da ex-sócia, Isabel Ma-
ria Torres Osório, em 6 de Novembro de 2001, por renúncia.

Mais certifico a autorização concedida pela mesma ex-sócia para
que o seu apelido ��Torres�, continua a fazer parte da firma social,
em 6 de Novembro de 2001, e em consequência foram alterados o
n.º 1 do artigo 1.º; artigo 3.º, e n.º 1 do artigo 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, M. Cunha & Torres �
Construções, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Tarrio, freguesia de
Pedreira, concelho de Felgueiras.

2 � (Mantém-se).
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 euros, e outra de
1000 euros, pertencentes respectivamente aos sócios, António Ma-
ria Ramos Abreu, e Mário da Cunha Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, em
juízo e fora dele, cabem ao sócio, António Maria Ramos Abreu, já
designado gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067299

J. N. C. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2576/
20020205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20020206.

Certifico que entre Maria Dulce Machado Dias; Nuno António Dias
Coelho; e Cristiano André Dias Coelho, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, J. N. C. � Comércio de Automóveis
e Pneus, L.da

2.º

1 � A sua sede é no Lugar do Paraíso, freguesia de Airães, conce-
lho de Felgueiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis,
manutenção e reparação de veículos automóveis.

4.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em três quotas: uma de valor nominal de
2500 euros pertencente à sócia Maria Dulce Machado Dias; e duas
de igual valor nominal de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Nuno António Dias Coelho, e Cristiano André Dias
Coelho.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de
100 000 euros.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

necessária a assinatura de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067295

FERNANDA SAMPAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2577/
20020206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020206.

Certifico que a sócia Fernanda de Fátima Pinto de Sousa Sampaio,
casada, residente em Felgueiras de Cima, Moure, Felgueiras, consti-
tuiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Fernanda Sampaio, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede no Lugar de Felgueiras de Cima, da freguesia de
Moure, do concelho de Felgueiras, e possui já a identificação de pes-
soa colectiva provisória n.º 505706180.
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§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social insere-se na actividade de fabricação de calçado e
é constituído concretamente por cosidos manuais em calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está representado por uma só quota, no valor nominal
de 5000 euros, pertencente à sócia única, Fernanda de Fátima Pinto
de Sousa Sampaio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objec-
tos diferentes do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, ficando-lhe todavia, vedada a participação noutras
sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de a sócia única estabelecer prestações
suplementares de capital até ao montante de dez vezes o valor do ca-
pital social, podendo ainda a sócia, fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pela sócia única, Fernanda de Fáti-
ma Pinto de Sousa Sampaio, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em acta.

§ 1.º Pode a sócia única designar gerentes.
§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em

documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou a assinatura de qualquer um dos gerentes designados.

§ 3.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a sociedade
em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre a sócia e a
sociedade, porém, tais negócios devem inequivocamente servir a pros-
secução do objecto da sociedade.

ARTIGO 8.º

No caso de morte da sócia única, os seus herdeiros nomearão de
entre eles, um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

Por decisão da sócia única, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas, em regime de pluralidade de sócios, através da
divisão e cessão da quota ou aumento de capital social por entrada de
um ou mais sócios.

ARTIGO 10.º

A cessão total ou parcial de quotas, mesmo para estranhos, não
depende do consentimento da sociedade para se tornar eficaz, mas a
sociedade em primeiro lugar, e os sócios em segundo lugar, têm sem-
pre o direito de preferência.

ARTIGO 12.º

Devem ser consignadas em acta, as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas com
pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações em
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei, e ainda me-
diante decisão da sua sócia única.

ARTIGO 14.º

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social depositado, para fazer face às despesas com a consti-

tuição e registo da sociedade, bem como com a instalação da sede
social e com a aquisição de bens de equipamento e mercadorias neces-
sárias ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 19.º
e 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam correspon-
dentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo des-
te artigo 14.º, ficando mais a gerência autorizada, desde agora, a ce-
lebrar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à alienação
onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da socieda-
de, podendo inclusivamente mandatar pessoa que em seu nome pra-
tique os actos necessários à vida social desta sociedade.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067294

AGOSTINHO COSTA & TEIXEIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2578/
20020206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20020206.

Certifico que entre Agostinho Duarte da Costa, e João de Sousa
Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma, Agostinho Costa & Teixeira � Cons-
trução Civil, L.da, com sede no Lugar da Estrada, freguesia de Caramos,
do concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação.

2.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
uma de cada um dos sócios, Agostinho Duarte da Costa, e João de
Sousa Teixeira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, que desde já fi-
cam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos, com a assinatura de ambos os gerentes.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta aberta
em nome da sociedade, podendo efectuar os levantamentos necessá-
rios para fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade,
instalação da sede e aquisição de bens e de equipamentos necessários
ao seu funcionamento.

Conferida e está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067292

AUDIFEL � GESTÃO FINANCEIRA, AUDITORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 887/
910301; identificação de pessoa colectiva n.º 502511222; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20020207.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 200 000$ para 10 000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo teor passa a ser o
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, formado por duas quotas iguais de 5000 euros cada,
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uma de cada um dos sócios, Joaquim Bessa Pinheiro, e Armandina
Maria Dias Cibrão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067291

ARMANDIFEL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1670/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504115383; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20020207.

Certifico que foi aumentado o capital de 20 000 000$ para
100 000 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo
teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000 euros
e formado por duas quotas de 50 000 euros cada, uma de cada um
dos sócios, Joaquim Bessa Pinheiro, e Armandina Maria Dias Cibrão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067289

ALBANO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 759/
890830; identificação de pessoa colectiva n.º 502211547; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 12/20020207.

Certifico que foi aumentado o capital de 27 500 000$ para
290 000 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cujo
teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 290 000 euros e divi-
dido em três quotas: uma do valor nominal de 130 500 euros perten-
cente ao sócio Albano Ribeiro Lopes Pinto; outra de igual valor no-
minal de 130 500 euros pertencente ao sócio José Carlos de Oliveira
Pinto; e outra do valor nominal de 29 000 euros pertencente ao só-
cio Adelino da Costa e Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 1000067286

MAIA

IMOBILIÁRIA J. MORENO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 721/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506073106; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020416.

Certifico que foi constituída por José Moreno Carratero, a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Imobiliária J. Moreno, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Visconde de
Barreiros, 77, 5.º, na freguesia e concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imóveis, re-
venda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e formado por uma quota de igual montante, pertencente
ao sócio único, José Moreno Carretero.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único, desde já no-
meado gerente, José Moreno Carretero.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 000 euros, mediante deliberação do sócio único.

ARTIGO 7.º

Os negócios celebrados entre o sócio e a sociedade devem observar
a forma escrita.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000067278

COPILAGE � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 723/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 505767341; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020416.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, COPILAGE � Comércio e Assis-
tência de Equipamento de Escritório, L.da, e tem a sua sede na Ve-
reda Nortecoope, 72, 1.º, esquerdo, freguesia de Gueifães, concelho
da Maia.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para qualquer outro
local do concelho em que se situa e seus limítrofes, bem como esta-
belecer sucursais, filiais, delegações em qualquer parte do território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na manutenção e reparação de máquinas de
escritório, comércio de máquinas, de equipamentos e de consumíveis
para escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, correspondente à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 5000 euros cada, pertencentes
uma ao sócio Fernando Carreira Leite, e outra à sócia Maria Fernanda
Ribeiro Soares Leite, encontrando-se apenas realizado quanto a me-
tade, sendo a parte restante realizada no prazo de um ano a contar
desta data.

2 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de dez vezes o capital social, mediante deli-
beração da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um geren-
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te, o qual em ampliação dos seus poderes normais de gerente, poderá
comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade, celebrar
contratos de leasing e dar ou tomar de trespasse ou de arrendamento
quaisquer estabelecimentos comerciais.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000067275

LIMA, TEIXEIRA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4325/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 500730148.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitantes ao ano de 2000.

Conferida e está conforme o original.

23 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 1000066979

PORTO � 2.A SECÇÃO

RÉPLICA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 972; identificação de pessoa colectiva n.º 502524596; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 103/20011212; pas-
ta n.º 5634.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujos artigos ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 745 792,64 euros e dividido em cinco quotas: uma de
1 061 441,92 euros do sócio Manuel Carlos da Cruz Carvalho; e
quatro de 171 087,68 euros cada uma, uma de cada um dos sócios,
José Pedro Coquett de Sottomayor, Mário Fernando Santos
Bernardo, José Pedro Teixeira Paredes, e Ricardo Miguel Lousada
Coimbra.

1 � A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam confiadas aos gerentes a nomear
em assembleia geral. Porém, ficam desde já nomeados gerentes, todos
os sócios.

2 � O exercício da gerência fica dispensado de caução e será re-
munerado ou não, conforme deliberação da assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de três gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente,
Manuel Carlos da Cruz Carvalho.

4 � A gerência, no exercício dos seus poderes normais, fica auto-
rizada a celebrar contratos de arrendamento para instalação de escri-
tórios da sociedade e a tomar de trespasse, para a sociedade, quaisquer
estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode nomear procuradores para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos, conferindo-lhes os poderes que
vierem a ser deliberados em reunião da assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062743

J. PIMENTEL DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 746; identificação de pessoa colectiva n.º 501319050; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 108/20011212; pasta
n.º 13 117.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do
contrato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dele pertencendo uma quota de 4500 euros ao sócio Joa-
quim Pimentel da Costa; e a outra de 500 euros à sócia Carolina Maria
Ferreira Pimentel da Costa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062712

MANUEL DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 734; identificação de pessoa colectiva n.º 501319910; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 90/20011212; pasta n.º 24 592.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-tuado
o registo de aumento de capital e redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de 2500 euros
pertencente ao sócio Eduardo da Silva Covelinhas; e outra do valor
nominal de 2500 euros pertencente à sócia Deolinda Ferreira Moreira
Covelinhas.

§ único. Não serão exigidas prestações suplementares de capital,
mas qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, mediante as
condições de juro e reembolso que forem deliberadas pela assembleia
geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062711

MUROCASA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 255; identificação de pessoa colectiva n.º 504352920; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 34/20011219; pasta n.º 18 699.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros e representado por 10 000 ac-
ções ordinárias, no valor nominal de 5 euros, cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062710

INEF � INSTITUTO EUROPEU DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 669; identificação de pessoa colectiva n.º 501806890;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 62/20011212; pasta n.º 20 382.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de mudança de sede para a Rua do Breiner, 79,
Cedofeita, Porto.

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062709

RUI ANDRESEN � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 629; identificação de pessoa colectiva n.º 504012851; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 169/20011218; pasta
n.º 17 844.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e altera-
ção do contrato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e está
dividido em três quotas, sendo uma de 4000 euros pertencente ao
sócio Rui Manuel Andresen Guerreiro; e duas iguais de 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos António Andresen
Guerreiro, e João Luís Andresen Guerreiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062708

RJQ � EXPLORAÇÃO DE AERONAVES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9975; identificação de pessoa colectiva n.º 504178679; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 133/20011218; pasta
n.º 23 388.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros e está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas, com os
valores nominais e os titulares seguintes: uma quota de 4750 euros
pertencente ao sócio Ricardo Jorge Neiva de Oliveira de Aguiar Quin-
tas; e uma quota de 250 euros pertencente à sócia Lisa Agneta Evelina
Karlsson de Aguiar Quintas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062707

1946 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 550; identificação de pessoa colectiva n.º 504624695; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 134/20011218; pasta
n.º 20 317.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de aumento de capital, redenominação e

alteração do contrato, cujo artigo fica com a seguinte redac-
ção:

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado, é de
200 000 euros e encontra-se dividido em 40 000 acções, do valor
nominal de 5 euros, cada uma.

2 � As acções são ao portador e podem ser incorporadas em títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � Fica desde já autorizada a emissão ou a conversão de acções
em escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que haja
prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062706

MARIA JOSÉ & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 589; identificação de pessoa colectiva n.º 502994371; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 68/20011218; pasta n.º 11 508.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, e integralmente pago, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Armando da Silva Monteiro, e
Maria José da Silva Barros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062705

LARDECOR � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 544; identificação de pessoa colectiva n.º 502453494; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 150/20011218; pasta n.º 6353.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de aumento de capital, redenominação e alteração do contrato,
cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: Custódio
Gonçalo Vieira Ferreira, uma quota de valor nominal de 4500 euros;
e Júlia Maria de Morais Ferreira, com uma quota de valor nominal de
500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062704

PEREIRA & PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 065; identificação de pessoa colectiva n.º 501267387; ins-
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crição n.º 7; número e data da apresentação: 80/20011218; pasta
n.º 12 767.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é formado por três quotas, sendo uma de 2493,99 euros,
e outra de 1246,99 euros, pertencentes ao sócio Albino da Ponte
Dias; e outra de 1259,02 euros pertencente à sócia Balbina Rosa
Correia Amorim.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062703

 SOARES RODRIGUES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500711593; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 114/011218; pasta
n.º 6253.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-tuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais, de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Manuel António Fernandes e
Ana Maria Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062702

HÁBITOS � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 730; identificação de pessoa colectiva n.º 504038761; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 46/011218; pasta
n.º 17 948.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-tuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, cada uma de cada uma das sócias, Carla Susana Santos
Madureira Pinto e Beatriz Manuela Ferreira Carvalho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062701

SERGANDA � SOCIEDADE DE PERITAGEM DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 188; identificação de pessoa colectiva n.º 505222868;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; números e data das apresen-
tações: 32, 33 e 34/011218; pasta n.º 23 726.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Maria Isabel Fortes Neves
Andrade, por renúncia em 7 de Novembro de 2001.

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato, cujos
artigos:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por três quotas: uma no valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio Daniel Jorge Andrade, outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Fortes Neves
Andrade e outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
Jorge Alberto do Sacramento Bonfim.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Daniel Jorge
Andrade, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062700

GILBERTO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 486; identificação de pessoa colectiva n.º 500815950; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/011218; pasta
n.º 17 966.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e dele pertence uma quota de valor nominal de
4750 euros ao sócio Gilberto Branco e outra no valor nominal de
250 euros à sócia Maria Idalina da Costa Teixeira Gomes Branco.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062699

MOREIRA DE SOUSA & MOREIRA
COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 190; identificação de pessoa colectiva n.º 504444700; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 79/011218; pasta
n.º 18 633.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais, de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Amadeu Moreira de Sousa e
Felicidade da Conceição Moreira Alves.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062698

JOSÉ COUTINHO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 555; identificação de pessoa colectiva n.º 502989335; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 141/011218; pasta n.º 11 422.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
2500 euros a cada um dos sócios José Azevedo Ferreira Coutinho e
Maria José de Jesus Carvalho Coutinho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062697

ITALCERAM � MATÉRIAS PRIMAS CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 450; identificação de pessoa colectiva n.º 502273259; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 119/011218; pasta n.º 580.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros,  per-
tencentes, cada uma delas, a cada um dos sócios, R. S., Refrattari
Speciali, S. P.A. e Jorge Espinheira Gomes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062696

VALE FALCÃO & FALCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 491; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 95/
011218; pasta n.º 13 125.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representado por duas quotas iguais de 2500 euros, cada
uma de cada um dos sócios, Elias do Nascimento do Vale Falcão e
Mário dos Anjos do Vale Falcão.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062695

GUEDES & RUSSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 686; identificação de pessoa colectiva n.º 503040517; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 40/011218; pasta
n.º 11 737.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
3750 euros pertencente ao sócio José Joaquim Militão Guedes, e uma
de valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Alfredo Carlos
Russo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062694

S. C. A. A. L. � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 880; identificação de pessoa colectiva n.º 500581185; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 48/011218; pasta
n.º 7865.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-tuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas com os titulares e
os valores nominais seguintes: Armando Sousa Correia, com uma quota
de 2500 euros e Arminda Moreira Vieira Correia, igualmente com uma
quota de 2500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062693

PLAZADOURO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 955; identificação de pessoa colectiva n.º 503698784;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 157 e 158/011218; pasta n.º 24 624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de administradores de Herculano José
Fernandes, José Machado de Almeida e de Agostinho Fernandes de
Oliveira, por renúncia em 31 de Julho de 2000.

Designação do conselho de administração, para o quadriénio em
curso 2000/2003, em 31 de Julho de 2000.

Presidente � Narendrakumar Gordhandas, casado;
administradores: Sandip Narendrakumar, Sunit Narendra, casados,
Rupesh Narendra Gordhandas, solteiro, residentes na Rua de Damião
de Góis, 329, 1.º direito, Porto; Harichandra Gordhandas, casado,
Rakesh Harichandra Kanabar casado e Rajiv Harichandra Kanabar,
solteiro, residentes na Rua de Damião de Góis, 307, 2.º direito,
Porto.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062692
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METABLOCO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 381; identificação de pessoa colectiva n.º 502017058; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 81/011218; pasta
n.º 23 175.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 3750 euros, pertencente
ao sócio Avelino Marinho de Carvalho e outra do valor nominal
de 1250 euros, pertencente ao sócio Maria Marinho Ribeiro de Car-
valho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062691

PAUL REINHARTE, AG

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 319; identificação de pessoa colectiva n.º 980001846; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 47/011218; pasta
n.º 7971.

Certifico que, relativamente à representação permanente em
epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Redenominação e alteração do capital afecto para 5000,00 €, após
o aumento de 502 410$, realizado em dinheiro.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062690

OLIVEIRA SANTOS & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 424; identificação de pessoa colectiva n.º 500533148; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 122/011218; pasta
n.º 5803.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e dele
pertence uma quota de 1667,50 euros, ao sócio João Alves de
Moura, outra quota do valor de 1667,50 euros, pertencente ao só-
cio António Alvares de Moura e duas quotas do valor de
832,50 euros cada uma, pertencente ao sócio Fernandes Alves de
Moura.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062689

RESTAURANTE SNACK-BAR ATENEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 6; identificação de pessoa colectiva n.º 502227230; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 87/011212; pasta
n.º 10 414.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Ângelo Fraga e Artur
Fraga.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062742

SOCIEDADE DE DESPACHOS ADUANEIROS
CÉSAR MORAIS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 420; identificação de pessoa colectiva n.º 501546588;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/011218; pasta n.º 24 627.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Antero de Quental, 221,
sala 7, Perafita, Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000062688

OTHER � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 931; identificação de pessoa colectiva n.º 505652250; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 73/011212; pasta
n.º 24 597.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto de duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Other � Comércio, Serviços e
Imobiliária, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida da Boavista, 280, 5.º esquerdo,
centro, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou
do administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão ser criadas
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto promoção, gestão e execução de
empreendimentos e investimentos industriais, imobiliários e de cons-
trução civil e obras públicas, prestação de serviços de consultadoria
e assessoria de empresas, compra e venda de imóveis para revenda
e seu arrendamento, importação, exportação, distribuição e repre-
sentação de produtos e equipamentos para a indústria e comércio,
e prestação de serviços de assistência, reparação, planeamento in-
dustrial, controlo de qualidade e formação técnica e aluguer de má-
quinas e equipamentos.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, e divide-se em 10 000 acções, com o valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Os accionistas são obrigados a prestações acessórias nas seguintes
condições: 

1 � As prestações acessórias consistirão em entregas em dinheiro
à sociedade, sem contrapartida por parte desta, até ao limite máximo
correspondente a cinco vezes o seu capital social.

2 � O montante, momento e demais condições de cada chamada
serão definidos dentro dos limites previstos no presente artigo, por
deliberação dos accionistas em assembleia geral, tomada por maioria
qualificada de dois terços dos votos correspondentes ao capital.

3 � A obrigação de cada accionista será proporcional, à sua par-
ticipação no capital social da sociedade.

4 � Em qualquer momento, por deliberação dos accionistas em
assembleia geral tomada com os votos dos que tenham efectuado
prestações acessórias, pode o capital ser aumentado por conversão
dos respectivos créditos.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente
convertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem
assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto
destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no ar-
tigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não tem quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, converter
acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em conformida-
de com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida
notarialmente ou certificada pela sociedade, entregue na sede so-
cial, até cinco dias úteis antes da data designada a reunião da
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos
100 acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas
na sede social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes
da data designada para a reunião da assembleia geral, comprovado
perante a sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da
reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um accionista dos agrupados, o que terá
de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio
de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocatória,
estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo me-
nos 50 por cento das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accionistas
presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três a nove membros, mas
sempre em número ímpar, que podem ser ou não accionistas, elei-
tos pela assembleia geral por um período de quatro anos, sendo
permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer
limitação.

2 � Se o capital social não exceder o limite definido por lei para
a adopção desse regime, a sociedade poderá funcionar com um único
administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre as regras de
funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de so-
ciedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta dirigida
ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remuneração
poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente numa percenta-
gem dos lucros distribuídos do exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o con-
voque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de dois
administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são toma-
das por maioria de votos dos administradores presentes ou devi-
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damente representados, cabendo ao presidente, no caso de empa-
te, voto de qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador ou numa comissão executiva, forma-
da por três administradores, fixando os poderes que decida delegar-
lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a so-
ciedade em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exercendo
todas as funções necessárias à realização do objecto social e, nomea-
damente, deliberar sobre:

A) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-
-los ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate
de constituição de garantias reais;

B) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

C) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a so-
ciedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros:

D) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas:

E) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

F) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
G) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
H) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
I) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e determi-
nados fins;

J) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
A) Presidente do conselho de administração;
B) Dois administradores;
C) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
D) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respectiva
procuração;

E) Do administrador único se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem qual-
quer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar de
membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos ter-
mos da lei, eleitos por período igual a quatro anos, sendo admitida a
sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição de
reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-

tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplica-
ções específicas do interesse do sociedade, ou atribuí-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

Elegem para o quadriénio 2001/2004: Mesa da assembleia
geral: presidente �  António Carlos de Freitas Lencastre;
secretário: Vítor Daniel de Oliveira Campos Teixeira; administrador
único: Graça Maria Marques Fernandes, divorciada, residente na Praceta
de João Augusto Ribeiro, 1, hab. 43, Porto.

Fiscal único: Mendes, Ferreira & Soutinho, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 160, com sede na Rua do Professor Correia de
Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto, representada
por Dr. José Pinto de Almeida Soutinho revisor oficial de contas
n.º 144, casado, residente na Rua de José Maria Alves, 245, Canidelo,
Vila Nova de Gaia; fiscal único suplente: Santos Vaz & Trigo Morais
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 155, com sede na Rua
de Silva Brinco, 148, São Mamede de Infesta, Matosinhos, represen-
tada pela Dr.ª Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, revisora
oficial de contas n.º 878, casada, residente na Rua da Alegria, 1924,
2.3, Porto.

Está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062734

PALÁCIO DO PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 674; identificação de pessoa colectiva n.º 503339830; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 48/011212; pasta
n.º 13 364.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-tuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
do uma a cada um dos sócios Jorge Barros Hora Costa e Maria Cidália
Pinto dos Santos Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062730

IVO MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 437; identificação de pessoa colectiva n.º 504354191; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 49/011212; pasta
n.º 18 990.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, já integralmente realizado e
corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao sócio único.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 1000062726

SETÚBAL
ALCOCHETE

SEFORAN � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 64, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 413/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504183087; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/300102.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 1.º e 3.º, ficando o mesmo com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SEFORAN � Sociedade Imo-
biliária e de Construção, L.da,  tem a sua sede na Rua do Bocage, 64,
freguesia e concelho de Alcochete.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 74 819,67 euros,
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas iguais de 24 939,89 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067017

MONTICOZI � IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: lugar do Ramalhete, Vale de Figueira, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 275/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504682547; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/280102.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 2.º e 3.º, ficando o mesmo com a
seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico, importação, comér-
cio, exportação de mobiliário e transformação de pedra.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 24 939,90 €, correspondente à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 12 469,95 €, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada da pac-
to social.

Está conforme o original.

8 de  Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067016

METALOMECÂNICA � METAL � CONSER, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 4, Km 17,5, Baixa da Atalaia,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 105/
890213; identificação de pessoa colectiva n.º 502131888; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/191201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em euros é de 250 000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas, uma de 498,80 euros com
a natureza de bem próprio e uma de 62 001,20 euros com a natureza
de bem comum do casal ambas pertencentes ao sócio Albertino Do-
mingos de Almeida Taneco, uma de 498,80 euros com a natureza de
bem próprio e outra de 62 001,20 euros com a natureza de bem co-
mum do casal, ambas pertencentes ao sócio Carlos Oliveira, uma de
62 500 euros pertencente ao sócio José Joaquim Cristino e outra de
igual valor 62 500 euros pertencente ao sócio José Silva Maricato.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada da pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067014

JOÃO BALTAZAR & SILVA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 119, lugar de Valbom,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 183/
850520; identificação de pessoa colectiva n.º 501524053; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/201201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio João Baltazar Mortal
Moleiro Júnior, e outra de 1000 euros pertencente à sócia Maria
Orquídia da Silva Baltazar.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada da pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067012

PRENSARTE � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Entroncamento, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 17/
860430; identificação de pessoa colectiva n.º 501602127; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/261201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 25 000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 12 500 euros, pertencentes aos sócios José Dias Inocêncio e José
Manuel Ramos Pereira.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067010

PRENSARTE � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Entroncamento, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 17/
860430; identificação de pessoa colectiva n.º 501602127;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1 e 2/200202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 1/200202.
Cessação de funções de gerente de José Dias Inocêncio, por renún-

cia em 18 de Fevereiro de 2002.
A Conservadora, Maria José Catarino Castanho.
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 2/200202.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: António Jorge de Jesus Saraiva de Castro Pires, casado.
Data da deliberação: 18 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067009

AGRO � PECUÁRIA DA PAZ, L.DA

Sede: Alto da Gorita,  2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 268/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503844292; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/281201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de
3500 euros pertencente à sócia Deolinda Lúcia Baltazar Destapado
e outra de 1500 euros pertencente à sócia Cristina Maria David
Ferreira.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada da pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067007

GOMES & GUEDES � REVESTIMENTOS DECORATIVOS, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 42/
900104; identificação de pessoa colectiva n.º 502268131; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/271201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067006

SAMOESCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS DO SAMOUCO, L.DA

Sede: Praça da República, 41, Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 143/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504124650; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/131201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de, 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000 euros, pertencente à
sócia Maria da Conceição Guerreiro e outra de 2000 euros, pertencente
ao sócio Miguel Ângelo Guerreiro Lourenço.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067003

PANISENA � PANIFICAÇÃO E PASTELARIA DO SENA, L.DA

Sede: Rua de José André dos Santos, 50, rés-do-chão,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 219/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504301101; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/201201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado a dinheiro é de,
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Ribeiro
e outra de 2000 euros, pertencente ao sócio João António Ribeiro
Sena.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067000

D� ALVA � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Barroca D� Alva , 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 193/
980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504231197; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/271201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067059

AUTOPACÍFICO, L.DA

Sede: Avenida de Dom Manuel I, 43, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 69/970325; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/211201.
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Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2750 euros,
do sócio Joaquim João Pacífico Ferreira da Silva e outra de 2250 euros,
do sócio João Paulo Pacífico Ferreira da Silva.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067057

MONTIPEDRA � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Sede: lugar do Ramalhete, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 159/
970123; identificação de pessoa colectiva n.º 503804185; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/271201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 7.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, pertencente a Brigida Correia Marques Paulino
Baracinha e José Carlos Paulino Baracinha.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067055

ANÍBAL MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 25, Canto do Pinheiro,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 361/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503461920; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/281201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já integralmente subscrito e realizado em
numerário, é de 5000 € e corresponde à soma de duas quotas com o
valor nominal de 2500 € cada uma, ambas pertencentes ao sócio
Aníbal da Costa Martins.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, sen-
do que o montante global das prestações não poderá ser superior a três
vezes o capital social.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067054

PREDINATY � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alameda do Grupo Desportivo Alcochetense, 1,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 93/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504004727; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/181201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067051

HECTARE � AGRO-INDÚSTRIA, L.DA

Sede: Lugar da Cilha, ao Km 10, Estrada Nacional n.º 5,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 16/
880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501961364;
averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 32, inscri-
ção n.º 34 e inscrição n.º 35; números e data das apresentações: 5,
6, 7, 8 e 9/211201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 5.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, é de 1 881 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado, e é dividido em 376 200 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

Averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 32; apresen-
tação n.º 5/211201.

Cessação de funções do revisor oficial de contas  efectivo,
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de re-
visores oficiais de contas, por renúncia em 9 de Julho de 2001.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 32; apresentação 6/211201.
Cessação de funções do revisor oficial de contas suplente, António

da Trindade Nunes, por renúncia em 9 de Julho de 2001.
Inscrição n.º 34. Apresentações n.os 7 e 8/211201.
Nomeação de fiscal único: fiscal único efectivo: Moreira Valente

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do
Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º direito, Porto, representada pelo Dr.Carlos
de Jesus Pinto de Carvalho; fiscal único suplente Moreira Valente &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
pelo Dr. José de Oliveira Moreira.

Data da deliberação: 30 de Outubro de 2001.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067112

NOGRU, COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Cooperação, lote 34, 3.º direito,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 238/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504619357; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/281201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
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minal de 4000 euros pertencente ao sócio José Alberto Costa No-
gueira outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Rui Ferreira
Barrinho.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067106

BAP � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua do Forno, 2, rés-do-chão, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 220/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504301586; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067103

METALOMECÂNICA SOREAÇO, L.DA

Sede: Sitio de Vale Figueira, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 207/
870812; identificação de pessoa colectiva n.º 501862820; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 5.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas sendo uma de
4000 euros, pertencente ao sócio António Abílio Reis e outra de
1000 euros, pertencente à sócia Deolinda da Costa Alves Reis.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067101

SAMOUTRONIC � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Sede: Praça do Movimento das Forças Armadas, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 10/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503901792; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros encontrando-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e dividido em duas quotas de igual valor

pertencendo cada uma a cada um dos sócios Mirko Oliver Berndt
e Silvia Maria Figueira Barbosa.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067098

ECOVERDE � PESQUISA, PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL, L.DA

Sede: Quinta de Santa Maria da Atalaia,
Pinhal do Concelho, Caminho Municipal 1006, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 158/930511; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 5/201201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas, uma de 2300,48 euros, perten-
cente ao sócio. João Carlos Leal de Matos, outra de 2300,48 euros
pertencente à sócia, Maria Vitalina Maymone Martins Leal de Matos
e outra de 399,04 euros, pertencente ao sócio António Aires Maymone
Martins Leal de Matos.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067095

AGRO-PECUÁRIA, CANTO DO PINHEIRO, L.DA

Sede: Sitio do Severo, Estrada de Alcochete, Atalaia,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 179/
871020; identificação de pessoa colectiva n.º 501896406; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/131201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de valor
nominal de 3334 euros do sócio Manuel Vasquez Pequeño, uma quota
de valor nominal de 1667 euros do sócio Francisco Manuel Pina
Marques.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067093

A CLINGTON JÚNIOR � CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Sede: Vivenda sita ao Canto do Pinheiro, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 214/940317; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
191201.
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Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de uma quota de 4375 euros do
sócio António Garcia de Almeida Clington Júnior e outra de
625 euros de Maria Isabel da Fonseca Bastos de Almeida Clington.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067089

ALCOOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagoa do Láparo, 1003, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 32/
910325; identificação de pessoa colectiva n.º 502527625; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontrado-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e dividido em duas quotas de igual valor, perten-
cente cada uma a cada um dos sócios, António Carlos de Pinho Par-
dal Moço e Maria da Conceição Samouqueiro Moço.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067087

ALCOCONTA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Estevão de Oliveira, 28,2.º,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 28/
880314; identificação de pessoa colectiva n.º 501962794; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontrado-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e dividido em duas quotas:

a) Uma de 4000 euros pertencente ao sócio Alexandre da Piedade
Leitão;

b) Outra de 1000 euros pertencente à sócia Ana Joaquina Carraça
Guerra Leitão.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067084

AS RUÍNAS � PASTELARIA E GELATARIA, L.DA

Sede: Rua da Sociedade, 332, São Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 167/
940503; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/
261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e correspondente à soma de duas
quotas iguais no valor de 2500 euros, cada pertencendo uma a cada
sócio.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067082

METALROQUE � INDUSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Cercal de Baixo, São Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 76/
951016; identificação de pessoa colectiva n.º 503532304; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes aos anos de 1998 e 1999.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067080

PRAIA NOVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Conde Valle dos Reis, 8, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 90/
971111; identificação de pessoa colectiva n.º 504004719; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/261201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas uma do valor
nominal de 6000 euros do sócio Armindo Lopes Coelho e outra do
valor nominal de 4000 euros da sócia Maria do Céu Ferreira Franco
Coelho.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067079

CAVALLERI & VASCONCELOS � CARNES, S. A.
Sede: Parque Industrial do Batel, Sitio ou Lugar

do Brasileiro, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 331/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 503853534; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 12/201201.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 17; apresentação n.º 12/201201.
Facto: nomeação dos órgãos sociais para o triénio 2001/2003.
Conselho de administração: presidente � Jorge Penaguião Celestino

Soares Cavalleri, casado, Rua de Joaquim Pedro Guitarra, 4, Várzea de
Sintra, Sintra; vogais: Eugénio Daniel Ribeirinho dos Santos Paupério,
solteiro, maior, Rua do Borja, 183, bloco A, 1.º B, Prazeres, Lisboa;
e Pedro Nuno Ferreira Andrade, casado, Praça de Rocha Martins, 5,
4.º esquerdo, Lumiar, Lisboa.

Reimão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de São
Domingos de Benfica, 33, rés-do-chão, Lisboa, representada por Luís
Pedro Pinto Carmo Pereira.

Data da deliberação: 8 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067077

ALCACHÁ � CASA DE CHÁ, L.DA

Sede: Largo de Gago Coutinho, 11, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 430/150102; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/150102.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de
Alcochete, a fls. n.º 127 do livro para escrituras diversas n.º 87 E, foi
constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte
contrato: Maria do Carmo Oliveira da Silva Taveira de Azevedo, e
marido João António Cristino Taveira de Azevedo, casados no regi-
me da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia e concelho
de Alcochete, ele da freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa, resi-
dentes na Rua de Júlio Dinis, 2, 9.º esquerdo, Portela, Loures, número
de identificação fiscal 153325100 e 151203610, titulares dos bilhe-
tes de identidade n.os 4696901 de 4 de Fevereiro de 1999 e
2353766 de 27 de Abril de 1998, emitidos pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seguintes
bilhetes de identidade.

Por eles foi dito: que pela presente escritura, estipulam um contra-
to de sociedade sob a forma de sociedade comercial por quotas sob a
firma ALCACHÁ � Casa de Chá, L.da, com sede no Largo de Gago
Coutinho, 11, freguesia e concelho de Alcochete, com capital social de
5000 euros, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALCACHÁ � Casa de Chá, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Largo de Gago Coutinho, 11, fre-
guesia e concelho de Alcochete.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
venda de pastelaria e bebidas, casa de chá.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente, adquirir participações em socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e ainda, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 2750 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo Oli-
veira da Silva Taveira de Azevedo, e outra no valor nominal
2250 euros, pertencente ao sócio João António Cristino Taveira
de Azevedo.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre. A cessão a estra-
nhos à sociedade carece do consentimento desta.

2 � A sociedade tem direito de preferência nas cessões que os
sócios se proponham fazer a estranhos. Subsidiariamente, quando a

sociedade não quiser ou poder exercer esse direito, têm também os
sócios não cedentes tal preferência, na proporção das quotas que já
possuírem.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Transmissão em virtude de qualquer processo judicial ou admi-

nistrativo;
d) Alienação por qualquer sócio da referida quota com infracção

do disposto no artigo anterior;
e) Quando o respectivo sócio não praticar os actos necessários para

ceder a quota à sociedade ou aos demais sócios, se tiver exercido o
direito de preferência nos termos do artigo anterior.

ARTIGO 8.º

Aos lucros anualmente apurados depois de retirada a percentagem
referente à reserva legal, será dado o destino que a assembleia geral,
por maioria simples, deliberar.

ARTIGO 9.º

A sociedade é administrada e representada por um ou mais geren-
tes, cujos mandatos terão a duração de um ano que podem ser esco-
lhidos de entre estranhos à sociedade e que serão ou não remunera-
dos, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia Maria do Carmo
Oliveira da Silva Taveira de Azevedo, desde já nomeada gerente.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes, sempre que for administrada

por mais que um gerente;
b) Em actos de mero expediente, pela assinatura de um só ge-

rente;
c) Pela assinatura de um procurador isoladamente ou em conjunto

com um gerente, no âmbito dos poderes que lhe tenham sido outor-
gados.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos, contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais, no-
meadamente em letras de favor, fianças e abonações e responsabili-
dades semelhantes, havendo-se por ineficazes esses actos e podendo
o infractor ser destituído da qualidade de gerente e ser responsável
para com a sociedade pelos prejuízos que causar.

ARTIGO 12.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários todos os sócios
que procederão à liquidação e partilha conforme convencionarem e,
na falta de acordo todo o activo e passivo adjudicado ao sócio que
melhor proposta fizer.

Disseram ainda os outorgantes: que fica desde já autorizada a ge-
rência a proceder ao levantamento do capital social depositado, para
pagamento das despesas de constituição e registos da sociedade, e
compra de bens de equipamento.

Assim outorgaram por minuta
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na

competente conservatória, no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067075

ALCACHE BAR � HOTELEIROS, L.DA

Sede: Largo do Barão de Samora Correia, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 165/
300698; identificação de pessoa colectiva n.º 504186671; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/271201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o pacto
social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 5 000 euros,
e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 147 � 28 de Junho de 200213 602

1666,66 euros pertencente ao sócio Valentim José Fialho Barrinha
da Cruz, outra no valor nominal de 1666,67 euros, pertencente ao
sócio José Estevão Penetra da Cruz e outra de 1666,67 euros, per-
tencente ao sócio Maria do Pilar Penetra Cruz Guerreiro.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067074

FRUTAS SIMÕES � COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Sede: Vale Resina, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 128/
941222; identificação de pessoa colectiva n.º 503340502; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/171201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067072

JOÃO SALVADOR CANTEIRO DOS SANTOS, L.DA

Sede: Sitio dos Barris, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 100/
930909; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
17122001.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, cada
uma, e pertencente uma a cada um dos sócios, João Salvador Cantei-
ro dos Santos e Isilda Maria Boieiro dos Santos.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067070

BRITAS DO BATEL � MATÉRIAS PRIMAS, L.DA

Sede: Parque Industrial do Batel, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 152/
980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504140590; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/201201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado já em di-
nheiro, é de 5 000 euros, é formado por duas quotas iguais de

valor nominal de 2500 euros, cada e pertence uma a cada um
dos sócios, Camilo Luna Martinez e António Pedro Lopez
Bãnos.

Certifico ainda foi registado o seguinte:
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-

dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2000.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000067065

IMOVICASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Revolução, 2-A, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 206/
941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503285200; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 13/281201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, é de 5 000 euros dividido em duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada só-
cio, encontrando-se integralmente realizado e subscrito, em dinheiro.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000066997

CINTAGRI � CENTRO INTERNACIONAL AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta do Flamingo, lote 15,
3.º esquerdo, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 212/890222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502116994; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 1/211201.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e encontra-se representado por duas quotas, uma do
valor nominal de 2450 euros pertencente à sócia Maria Berta Rapo-
so e uma do valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Joannes
Nicolaas Josef Hendriks.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do pac-
to social.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000066996

BARREIRO

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 500645582; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 7/170102.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o aumento e redenominação do capital social, sendo alterado o arti-
go 3.º do contrato que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros cada
uma, sendo uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000065511

IATE BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1234;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414073; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 63/011227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, sendo alterado o ar-
tigo 3.º do pacto que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros, per-
tencendo uma ao sócio Gregório Custódio Aboim e outra pertencente
à sócia Carla Maria Faísca Aboim.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000065508

BETOPAVIMENTO � PAVIMENTOS EM BETÃO
E BETONILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2135;
identificação de pessoa colectiva n.º 501686606; data da apresen-
tação: 020110.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Pavia Sar-
dinha Cardoso. 1000065506

A BOTICA DE DIOGO ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1207/
900504; identificação de pessoa colectiva n.º 502395729; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/011024.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, sendo alterado o ar-
tigo 4.º do pacto que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000065502

PINTO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 961/
871223; identificação de pessoa colectiva n.º 500218307; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/020109.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, sendo alterado o ar-
tigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros está totalmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000065497

ELISEU, GÓIS & PUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3103/
020315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/150302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eliseu, Góis & Pureza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Henrique Galvão,
20, 2.º, no Barreiro, freguesia e concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de comida para fora,
fornecimento de refeições ao domicilio, exploração de café, restau-
rante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais
do valor nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada
sócio: Denise Alexandra Gomes da Cunha Gois Amaro, contribuin-
te fiscal n.º 205369359, natural de Angola, casada com Gualter
Gabriel Silva Amaro sob o regime de comunhão geral, residente na
Avenida do Bocage, 9, 7.º B, no Barreiro; Jorge Miguel da Cruz
Caçador Eliseu, contribuinte fiscal n.º 210508639, natural da fre-
guesia e concelho do Barreiro, solteiro, maior, residente na Ave-
nida Henrique Galvão, 20, 2.º, no Barreiro; Sónia Isabel Tarrozo
Granada de Almeida Pureza da Costa Reis, contribuinte fiscal
n.º 164839917, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casada com Carlos Alberto Costa Reis Pureza
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Xabregas, lote C, 7.º B, em Lisboa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5100 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com  ou sem remuneração conforme aí for delibera-
do.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se difere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócios;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio consen-

timento da sociedade, tomando por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas em a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contra da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, o representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vir a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000065513
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